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78. KITAB ADAB

1. Berbakti (kepada Kedua orangtua) dan Mempererat
Hubungan Kekeluargaan

.4i..L $:4t4iLi.!r *$,Jk it ,l;:
Dan firman AllalL "Dan Kami wajibrrnn manusia [berbuat|

kebaikan kepada dua orang ibu-bapararya." (es. A[Ankabuut [29]:
8)

6?f ,j;- €#, :r* d'.:; lG ;p u. tjt *
* Qt Ju,i6 -.i,r * ,t3 a 9* t1,r:0- ,tirtt 9,;i

l, ..;" ;t:dr ,ju rl,y; ? :, jy;f ,J;t ',s( ,L, * h,

G lqt :,se r'qf '"; ,:Ji iq:.Jlt,l iC e,€i ; ,lu .W:
.Giti &fir'rr, |e 4Y :Jv .i:t J,*,

5970- Dari Al rilalid bin 'Aizar, dia berkata: Aku mendengar
Abu Amr Asy-syaibani berkata: pemilik rumatr ini 

-serayamenunjuk dengan tangannya rumatr Abdullatr- mengabarkan kepada
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kami, dia bekata, "Aku pernatr bertanya ke,pada Nabi SAW apa

perbuatan yang paling dicintai Allah Azza Wajalla, maka beliau
bersabda, "Shalat pada waldunya." Aku bertanya, 'I(emudian apa?"

Beliau bersabda, "Berbakti kepada kedua orangtua." Aku bertanya
lagi, "Kemudian apa?" Beliau bersabd4 "Berjihad di jalan Allah."
Abdullah berkata, "Beliau menceritakan kepadaku hal-hal itu. Kalau
aku meminta tarrrbahan kepada beliau, niscaya beliau akan

menarnbatrkan kepadaku. "

Keterangan Hadits:

(Bismillahirrahmaaninahim. Krtab Adab. Bab berbalcti

[kepada kedua orang tual dan mempererat hubungan kekeluargaan).
Demikian yang tercantum pada sebagian besar naskah Shahih
Bukhari. Sebagian mereka menghapus kalimat berbal:ti dan memperat
hubungan kekeluargaan, dan yang lain menghapts 'basmalah'. Ar,-
Nasafi menyebutkan, "berbahi flrepada lcedua orang tual dan
mempererat hubungan kekeluargaan...." Pada bagian awal kttab Al
Adab Al Mufrad karya Imam Bukhari disebutkan, "Bab penjelasan
firman Allah 'Dan Kami wajibkan manusia [berbuatJ kebailan
kepada dua orang ibu-bapalorya'." Kitab Al Adab Al Mufrad memuat
tambatran hadits-hadits yang tidak disebutkan dalam Shahih Bukhari
dan beberapa atsar yang mauqrul sehingga memiliki manfaat yang
sangat besar.

Kata 'adab' digunakan unfuk perkataan dan perbuatan yang
terpuji. Sebagian ulama mendefinisikan adab adalah akhlak yang
mulia. Ada yang berpendapat bahwa adab adalah usaha untuk
melalnrkan hal-hal yang baik. Menurut yang lain, adab adalah

menghormati yang tua dan bersikap lemahlembut kepada yang muda.
Bahkan ada yang berpendapat bahwa kata 'adab' diambil dari kata
ma'dabah, artinya undangan untuk makan. Dinamakan demikian,
karena termasuk sesuafu yang dianjurkan.
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Ayat dengan lafazh seperti di atas terdapat dalam surah Al
'Ankabuut dan Al Ahqaaf. Namun, yang dimaksudkan pada bab ini
adal.ah ayat pada surah Al 'Ankabuut. Ibnu Baththal berkata, "Para

ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat yang terdapat dalam surah

Luqmaan ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqash."
Demikian dia katakan ,yakni "dalam surah Luqmaan", padahal

sebenarnya tidak demikian. Imam Muslim meriwayatkan dari

Mush'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata, "Ibunya Sa'ad

bersumpah tidak akan berbicara dengan anaknya (Sa'ad) selamanya

hingga anaknya itu kafir terhadap agamarlya." Sang ibu berkata,

"Engkau mengatakan bahwa Allah berwasiat kepadamu untuk berbuat

baik kepada kedua orangtua, sementara aku adalah ibumu, dan aku

memerintahkanmu unfuk kafir dari agamamu, maka turunlah firman

Allah, yrd',.A 6 grlf 'ot e Jr3.tE bp .* i!.t4or;lr *t,
6tV qlt[t e (*bj ,tt4ilti ^^, C (Dan Kami wajibkan manusia

[berbuatJ kebaitran kepada dua orang ibu-bapalmya. Dan jika
keduanya memaksamu untuk mempersehttukan dengan Alan sesuatu

yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu

mengilatti keduanya. Dan bergaullah dengan keduanya di dunia

dengan cara baik). Demikian yang tercantum dalam riwayat Imam
Muslim. Dalam riwayat ini terjadi perpindahan dari satu ayatke ayat

yang lain, karena ayat dalam surah Al Ankabuut disebutkan, Ols

'&; - il- 641tt vi Fi, yrd'A 6 er!/.:rr.rirq (Daniika

keduanya memaksamu untuk memperselattukan Aht dengan sesuatu

yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu

mengilatti keduanya -hingga- kembalimu). Sementara yang tercantum

dalam riwayat Muslim, U d," lr1thV by1 Uika keduanya

bersungguh-sungguh memaksamu untuk...), adalah ayat yang terdapat

dalam. suratr Luqmaan. Dalam Sunan At-Tirmidzi hanya dikutip

sampai firman-Ny4 ifiir .. .r$i ftebaikan... ayat). Serupa dengannya

dalam Musnad Ahmad, tatpamencantumkan kata 'ayat'.
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Dalam riwayat lain yang dinukil Imam Ahmad disebutkan,
oi;t6'rrg 9-* g tn- ft ,b 6t ll,;t'r4;, {-qt4or:}r *.r,
(Dan Kami peintahkan kcpada manusia [berhmt baikJ kepada dua
orang ibu-bapalorya; ibunya telah mengm&ngryru dalam keadaan
lemah yang bertambah-tambah --4ia me,mbaca hingga- apa yang
talah lramu kerjakan). Padahal latazt. terakhir ini terapat dalam suralr
Al Ankabuut seme,ntara bagran awalnya terdapat dalam suratr
Luqmaan. Tampaknya kedua ayat ini s6ma-ssm. disebutkan dalam
naskah yang menjadi pegangan, kemudian sebagiannya terhapus pada
sebagian periwayat.

Nama ibu Sa'ad bin Abi Waqqash adalah Hamnah binti
Sufyan bin Umayyah. Dia adalah anak perempuan paman Abu Suffan
bin Harb bin Umayyah. saya tidak menemukan dalam satu riwayat
pun keterangan bahwa dia masuk Islam. Dalam ayat ini terdapat
wasiat unhrk berbuat baik kepada kedua orangtua dan perintah
menaati keduanya walaupun kafir, kecuali jika keduanya
memerintahkan berbuat syirik, maka tidak wajib me,naatiny4 sehingga
ayat ini menjelaskan makna global dalam ayat lain. Demikian juga
hadits dalam bab ini memuat perintah secara global untuk menaati
keduanya.

i?i :t* i. Uj ,S'6 (Al walid bin 'Aizar bertrata: Dia

mengabarlran kepadalat). Di sini nama periwayat disebutkan lebih
dahulu dari kalimat periwayatan, dan ini diperbolehkan. Syu'bah
sering mengunakan cara ini. Dalam riwayat lain disebutkan "Al
'Aizaf'- Demikian pula yang telah disebutkan pada awal pembahasan

tentang shalat.

Ibnu At-Tin berkat4 "Mengedepankan beftakti kepada kedua
orangtua daripada jihad memiliki dua alasan. pertama, manfaat
perbuatan ini dapat dirasakan orang lain. Kedua, pelakunya
menganggap perbuatannya sebagai balasan atas kebaikan kedua
orangtuanya. Seakan-akan dia menganggry perbuatan lain lebih baik
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darinya, maka disini ditandaskan keutamaan berbakti kepada

orangtua."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, alasan pertama kurang jelas. Ada

kemungkinan 'berba}:ti kepada kedua orangtua' diutamakan karena

seseorang tidak dapat berjihad kecuali telah mendapatkan izin dari

kedua orangfuanya, seperti yang akan dijelaskan.

2. Siapakah yang Paling Berhak Mendapatkan Perlakuan Baik?

5971. Dari Umarah bin Al Qa'qa bin Syubrumah, dari Abu
Zw'ilt, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seorang laki-laki datang

kepada Rasulullah SAW dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah

orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Beliau SAW

bersabda, 'Ibumu. 'Laki-laki itu bertanya lagi, 'Kemudian siapa lagi?'

Beliau menjawab, 'Ibumu'. Dia bertanya lagi, 'Kemudian siapa lag;?'

Beliau SAW menjawab, 'Kemudian ibumu'. Dia bertanya lagr,

'Kemudian siapa lagi?' Beliau bersabda, 'Kemudian bapakrnu'." Ibnu

Syubrumah dan Yahya bin Ayyub berkata: Abu Zur'ah mengabarkan

kepada kami... seperti ini.
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Keterangan Hadits:

Kata shuftbah dan shahaabah adalah bentuk mashdar
(infiniti|. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Ia juga
biasa disebut mushaahabah. rmamBukhari meriwayatkan hadits pada

bab ini dari Qutaibah bin Sa'id, dari Jarir, dari Umarah bin Al ea,qa,
bin Syubnrmall dari Abu Zur'atr, dari Abu Hurairah RA. Jarir yang
dimaksud adalah Ibnu Abdul Hamid.

b:P i.e,l*j' i.a16b (Imarah bin At eo'qa bin Syubrumah).

Dalam riwayat An-Nasafi dan Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al
Mustamli disebutkan, 'Dari Umarah bin Al Qa'qa dan lbnu
Syubrumah", yakni diberi tambatran "dan", tetapi yang benar tanpa
menggunakan kata "dan" karena riwayat Ibnu Syubrumah oleh Imam
Bukhari disebutkan secara mu'alaq setelah riwayat Umarah. Riwayat
ini dikutip pula oleh AI Ismaili melalui Zlfiar bin Jarir dari umarah,
tanp a menyebutkan nas abnya.

i{.tiE (Seorang laki-laki datang). Kernungkinan dia adalah .

Muawiyah bin Haidal1 kakek daripada Batrz bin Hakim. Imam
Bulfiari meriwayatkan dalam kttab Al Adab At Mufrad dari hadits
Muawiyah bin Haidatr, dia berkat;|4i ,i,6 {i O lt ,5.,, r; 'i:i6 

jd
(Afu bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah alru harus
berbaldi?" Rasulullah SAW bersabda, "fbumu'). Hadits ini juga
diriwayatkan Abu Daud dan At-Timridzi, unrir ei U lt'1r,,6-:Jui
d.6,:c irt r. (Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang ydng

paling berhak alru perlalarun dengan baik?"). Dalam riwayat
Muhammad bin fudhail, dari Umarah -sebagaimana dikutip Imam-
disebutkan, a},Ll $^*; aatdalam riwayat Syarik dari Umarah dan

Ibnu Syubrumah, dari Abu Ztx'ah disebutkan sama seperti riwayat
JariE tetapi diberi tambahan, i15',!,;{t { ,Jul (Beliau bersabda,

"Benar, dan bapalonu, hendaHah engkau benar-benar mengabarkan).
Ibnu Majah mengutip melalui jalur ini dengan redaksi yang cukup

FATIII'L BAARI -



panjang disertai tambahan, "d "U.+ Uit O1:A l:1 $:,bl Sil
(sedekah yang paling utama adalah engkau bersedeknh sementara
englau sehat dan berat mengeluarkannya).

Lalu Imam Ahmad meriwayatkan dari Syarik, dan pada awal
hadits disebutkan, "Dia berkata, t?,Ll ,* 16, 7\ # lt li,, U

(Wahai Rasulullah, labarkan kepadalru siapa yang paling berhak
mendapatkan perlalatkan baik darilat)." Saya temukan dalam satu

naskalr dengan redaksi, ltt ;U :)ui lAenar, demi Allah), sebagai

ganti, ',!).ii) Kemungkinan kata ini merupakan kesalahan penulisan

naskah. Adapun kalimat "Demi bapakmu" bukan dimaksudkan
sebagai sumpah, tetapi perkataan yang lumrah diucapkan untuk
mempertegas suatu perkataan. Mungkin juga hal ini boleh sebelum
dilarang bersumpah dengan nirma bapak atau leluhur.

V j,jd .adi "j ,i'i V j ,J,6 :Jff ,j,t eU j ,i6 .tfl ,Jti
'!$ :JA (Betiau bers'abda, "fbumu." Laki-laki itu bertanya lagi,

"Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Kemudian ibumu." Dia
bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Kemudian

ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau bersabda,
"Kemudian bapalonu"./. Demikian dinukil semua periwayat, yaitu
dalam posisi marfil' (posisi dimana akhir suatu kata diberi tanda
dhammah), tetapi dalam riwayat Muslim dan juga riwayat Imam
Bukhari di kitab Al Adab Al Mufrad dengan posisi nashb (posisi

dimana akhir suatu kata diberi tanda fathah). Namun, versi pertama
lebih tepat. Adapun versi kedua dikatakan ada kata ke{a yang tidak
disebutkan dalam kalimat. Kata kerja yang dimaksud telah disebutkan
secara tekstual dalam kitab Al Adab Al Mufrad seperti yang akan

dijelaskan.

Begitulah penyebutan 'ibu' diulang tiga kali kemudian yang

keempat adalatr 'bapak'. Hal ini juga disebutkan secara tegas pada

riwayat Yahya bin Ayyrb,':)ti|'J :!ui zTrlr'tb'j (Kemudian beliau
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menyeh$kan yang keempat seraya bersabda, "Berbahilah k poda
bapabnu".). Begitu pula pada riwayat Bahz bin Hakim disertai
tambahan di akhir, *j1,, i"?lr (yang terdekat, lalu yang detrat).

Riwayat ini memiliki penguat dari hadits Khaddasy Abu Salarnah,
yang rtinisbatkan kepada Nabi SAW, €J ,iil;l ,eJ ,ii.lly ,grf
$J,slsi ,1* t:s'of: ,4- q$ et ;i;y,gJ ,yL'V *.ri ,iii;11
(Aht wasiatkan kepada setiap orang agar berbabi k"pada ibunya,
aht wasiatkan kepada setiap orang agar berbalcti kepada ibunya, aht
wasiatkan kepada setiap orang agar berbaHi kepada ibunya, aku
wasiatkan kepada setiap orang agar berbaHi trepada bapalorya, aku
wasiatknn lrepada setiap orang agar berbalci kepada fiiannya yang
telah mengutasnya, meski tuannya itu terkadang menyakitinya).
Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Al Hakim.

Ibnu Baththal berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa untuk ibu
tiga kali lipat perlakuan baik dari anak dibanding untuk bapak.,'Dia
berkata 'TIal itu disebabkan kesulitan yang dialami ibu pada masa
kehamilan, melahirkan, dan menlnrsui. Ketiga hal ini l&usus dialami
dan dirasekan seoftmg ibu. Kemudian ibu bersekutu de,ngan bapak
dalam hal mendidik. Isyarat kepada perkara ini telah disebutkan dalam
firman-Nya dalam surah Luqmaan ayat14, ii'rgi? ,7-4tt oLilt *r,
yb e'iGn, ,ft d" rill lOan Kami perintahlan kepada manusia

[berbuat baikJ kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya terah
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan
menyapihnya dalam dua tahun). Allah menyamakan keduanya dalam
wasiat untuk berbakti, lalu mengkhususkan untuk ibu tiga perkara
tersebut." Imam Al Qurthubi berkat4 ,'Maksudny4 ibu berhak
mendryatkan bagran lebih besar dari bakti anaknya Hendaknya hak
ibu lebih dikedepankan daripada hak bapak saat hak saling
berbenturan."
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Iyadh berkata, "Mayoritas ulama berpendapat ibu lebih utama
daripada bapak dalam hal bakti dari anak. Namun, sebagian
mengatakan bahwa keduanya memiliki tingkat yang sama. pendapat

ini dinukil oleh sebagian ulama dari Imam Malik. Namun, yang benar
adalah pendapat pertama." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat kedua
diikuti sebagian ulama Madzhab Syaf i. Hanya saja Al Harits Al
Muhasibi menukil rjma' ulama yang lebih mengutamakan ibu
daripada bapak. Na:nun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali.
Adapun pernyataan tekstual dari Imam Malik tidak secara tegas

menunjukkan bahwa dia berpendapat seperti di atas. Ibnu Baththal
berkata, "Imam Malik ditanya, 'Bapakku menyuruhku, tetapi ibuku
melarangku'. Dia menjawab, 'Taati bapakmu dan jangan durhakai
ibumu'." Ibnu Baththal berkat4 "hi menunjukkan Imam Malik
berpendapat batrwa kedua orang tua (ibu dan bapak) mendapatkan hak
yang sama dalarn hal bakti dari anak." Namun, indikasi ke aratr itu
tidak tegas.

Al-Laits pematr ditanya pertanyaan yang sama, maka dia
menjawab, '"Taati ibumu karena dia memiliki dua pertiga dari bakti
anak." Pemyataan ini menunjul&an bahwa dalam salah satu riwayat
ibu disebutkan sebanyak dua kali. Redaksi seperti ini tercantum dalam
riwayat Muhamad bin Fudhail, dari Umarah bin Al Qa'qa' dalam
Shahih Muslim sehubungan masalah ini. Disebutkan juga dalam hadits
Miqdam bin Ma'dikarib sebagaimana diriwayatkan hram Bukhari
dalam kttab Al Adab Al Mufrad, Ahmad, serta Ibnu Majah --dan
dinyatakan shahih oleh Al Hakim- dengan redaksi, 'n<a3i- ?tt b1

'r*;-'i ;&w;r*i" i ;ns".qtr'r-*;- l ;Eq* r-*;- i ;€'.qt
q:}\r! ?t\u, (Sesungguhnya Allah mewasiatlan kepada kalian agar

berbaWi kepada ibu kalian, kemudian mewasiatkan kepada kalian
agar berbahi kepada ibu kalian, kemudian mewasiatkan kepada

lralian agar berbakti kepada ibu knlian, kemudian manasiatkan

kepada lrnlian agar berbakti lcepada bapak kalian, kemudian berbalai
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lrepada orang yang terdelat, lalu yang dekar. Demikian pula yang
tercantum dalam hadits Bahz bin Hakim seperti terdahulu. Senada
dengannya pada akldr riwayat Muhammad bin Fudhail seperti
tercantum dalam Shahih Muslim, 3!U36 3nf $ gemuaian yang

terdelrat denganmu, dan yang dekat denganmu). Dalam hadits Abu
Rimtsatr disebutkan, 'alt ,ifi'^U*i pj *in'& )!t ,)yi;1qay
SUif gblf 

i,i ,:leii a.,rrf p ,:!$Jj lsaya sampai kepada Nabi SAW dan

mendengarnya bersabda, 'Ibumu dan bapalonu, kemudian saudaramu
perempuan dan saudaramu laki-laki, kemudian setelah itu yang
terdekat denganmu'.). Al Hakim meriwayatkannya dengan redaksi
seperti ini. Adapun asalnya terdapat dalam tiga kitab sunan dan juga
dinukil Imarn Ahmad serta Ibnu Hibban. Kata ad-dunuw dalamhadits
maknanya yang lebih dekat (patu! mendapatkan perlakuan baik.

Iyadh berkata, "sebagian ulama berbeda pendapat dalam hal
kakek dan saudara laki-laki. Mayoritas memilih lebih mengutarnakan
kakek." Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah pendapat yang dipilih para
ulama madziab syaf i. Mereka berkata, 'r(akek lebih diutarnakan,
kemudian saudara laki-laki. Siapa yang me,miliki hubungan melalui
kedua orangtua lebih diutamakan daripada yang hanya memiliki
hubungan dari salatr satunya saj4 setelah itu kerabat yang memiliki
hubungan daralt sehingga mahram (yang haram dinikatri) lebih
didahulukan daripada yang bukan mahram, berikutnya sisa daripada
ashabah (kerabat dad pihak bapak), kemudian yang memiliki
hubungan pernikahan, lalu yang memiliki hubungarr wara' (seperti
mantan budak), dan terakhir tetangga. Masalah ini akan dibahas
kemudian. Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa urutan prioritas ini
berlaku jika tidak mungkin kebaikan dilaksanakan kepada semuanya
sekaligus. Namun, disana terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa
ibu lebih diutamakan secara mutlak.

Riwayat yang dimaksud dikutip Imam Ahmad dan An-Nasa'i -
dinyatakan shahih oleh Al Hakim- dari hadits Aisyatr RA, dia berkata,
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,'di .yfi,.lri rgtJr db Gr'nnzt u,6t',ti *i *v?nt 4l olr ,ta
'ii ,i'6 qlJllt & fen bertanya kepada Rasulullah SAW, ,,siapaknh

orang yang paling besar habtya atas seorang perempuan?" Beliau
menjawab, "Suaminya." Aht berkata, "Bagaimana dengan seorang
laki-lahi?" Beliau SAW menjawab, "fbunya".,). Riwayat ini juga
didukung hadits Amr bin Syr'aib, dari bapatary4 dari kakeknya, 'Oi

i efoi J"V 'i glas ,1,o5 'i };'o,t s; C'ol ,!t lr, s- ,ia ir;r
,# I 6 e._'et *1 =Jui ,& lbflrl \b syl es1'of: ,ir37 6s"orong

perempuan berlmta, "Wahai Rasulullah, anaklcu ini dulu perutlat
adalah tempat tinggalnya, susulw adalah minumannya, panglannku
adalah tempat istirahatnya, kemudian bapak anak ini menceraikanku

dan hendak merebutnya darifu." Maka beliau SAW bersabda,
"Engkau lebih berhak atas anak ini selama engkau belum menikah
lagt".). Hadits ini diriwayatkan Al Hakim dan Abu Daud. Tiga hal di
atas merupakan keistimeuraan ibu terhadap anaknya dan anak terhadap

ibunya.

+'o;: i 8:b a6'n a3 -t:p 
i.y ,s,ti (rbnu syubrumah

dan Yahya bin Ayyub berkata, Abu Zur'ah mengabarknn kepada
lrami... sama sepertinya). Ibnu Syubrumah adalatr Abdulah, seorang

ahli fikih yang masyhur dari Kufah. Dia adalah anak dari paman

Umarah bin Al Qa'qa yang disebutkan sebelumnya. Hadits ini
disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Imam Bukhari dalam

kitab Al Adab Al Mufrad. Dia berkata, "Sulaiman bin Harb

menceritakan kepada kami, Wuhaib bin Khalid menceritakan kepada

kami, dari Ibnu Syubrumatr, aku mende,ngar Abu Ztr'ah berkata...",
lalu dia menyebutkan dengan redaksi, ';i 'i il );) 6- ,E
(Dilrntalran, "Wahai Rasululah kepada siapa alcu berbakti?").
Redaksi selanjutnya sama dengan riwayat Jarir, tetapi menurut versi

redaksi riwayat Imam Muslim. Adapun Yahya bin Ayyub adalah cucu

dari Abu Zrx'afitbin Amr bin Jarir (guru daripada Yatrya dalam hadits
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ini). Oleh karena itu, dia disebut Al Jariri. Jalur riwayatnya ini dinukil
Imam Bukhari dengan sanadyatgmauslzzl (bersambung) dalam kitab
Al Adab Al Mufrad dan Ahmad, keduanya dari Abdulah lbnu Al
Mubarak, 'Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Abu Zur'ah
mengabarkan kepada kami", lalu disebutkan, h' .p At ji ej ,;t
'tb 'i Ui i,Jut \*,ii ri :J@ pj * (seorang laki-taki datans

lrcpada Nabi SAW dan berkata, "Apa yang lamu perintahkan

lrepadalat wahai Rasululah?" Beliau bersabda, "Berbaktilah kepada

ibumu!" Kemudian laki-laki itu kembali). Demikian juga dalam kitab
Al Birr wa Shilah karya lbnu Al Mubarak. Kemudian Al Muhasibi
menukil ijma' ulama bahwa ibu lebih diutamakan dalam hal bakti
anak dibanding bapak.

3. Tidak Berjihad kecuali atas Izin Kedua Orangtua

'4,,y:riC,lG:*t' i' t,r /6,€j r * r
,*:JG :g :sG'vtrl u,iG r\cf ,'jr,r ri;?tt e

.L"t;
5972. Dari Habib, dari Abu Al Abbas, dari Abdullah bin Amr,

dia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, 'Apakah
aku berjihad?' Beliau SAW bersabda, "Apakah engkau memiliki
lcedua orang tua? " Dia menjawab, "Ya." Maka beliau SAW bersabda,
"Pada keduanya hendaklah engkau berjihad."

Keteransan Hadits:

(Bab tidak berjihad kecuali atas izin kedua orangtua).
Disebutkan hadits bin Amr yang telah dijelaskan pada pernbahasan

tentang jihad. Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini melalui
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dua jalnr. Pertama, dari Musaddad, dari Y*hy", dari Su$an dan

Syu'bah, dari Habib. Kedua, dari Muhammad bin Katsir, dari SuSan,

dari Habib. Keduanya dari Abu Al Abbas, dari Abdullah bin Amr.

Habib yang dimaksud adalah Habib bin Abi Tsabit. Adapun SuSan
pada kedua jalur itu adalah Ats-Tsauri.

Hadits ini disebutkan Imam Bul*lari pada pembahasan tentang
jihad bab "Be{ihad atas Izin Kedua Orangtua." Imam Ahmad

meriwayatkan dari Abu Sa'id, ,F d-: *ta .t,' ,{* 
t$,'i iui h?6

t, d ssi'o'6,riliLl,,i g'1,,:,6,r ,jd rui u;f ,J6 ,f ,Jii grtt i;,lu.
6i!1 lseorong lakiJaki hijrah, maka Nabi SAW bertanya kepadanya,

"Apalcah kedua orang tuamu di Yaman?" Dia menjawab, "Ya."

Beliau bertanya lagi, "Apakah mereka mengizinkanmu untuk hijrah?"
Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kembali dan

mintalah iztn lcepada mereka. Jika mereka berdua mengizinkan, maka

berhijrahlah. Namun, jika tidak, maka berbalailah kepada mereka

berdua".).

4W ry @ada keduanya hendaWah engkau berjihad).

Maksudny4 jika kamu masih memiliki kedua orangtua, maka

berjihadlatr dengan cara berba}ti kepada ayah dan ibumu, dan berbuat

baik kepada keduanya, karena berballi kepada kedua orangtua sama

halnya berjihad melawan musuh.

4. Seseorang tidak @oleh) Mencaci-Maki Kedua Orangtuanya

:Ju,JGL br *>, )* ; ar +F '* F')t * ; )b r
,ytS,',fi'oi ;.(Kr ,K; o!,:'{: *abt * :t J;:,iG
t*:;-:Js 

si-'ts): J*lSr A A; ,!nt Jrrt- |y .i'4)
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.;1i';..a il',;:r,;r:j'4 J*:Sr tj ylSt

5g73.Dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdulatr bin Amr
RA, dia berkat4 "Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya

termasuk dosa paling besar di antara dosa-dosa besar adalah

seseorang melalmat kedua orangtuanya" Dikatakan, "Wahai

Rasulullatr, bagaimana seseorang melaknat kedua orangtuanya?"

Beliau SAW bersabd4 "Dia mencaci-maki bapak orang lain, maka

orang itu balik mencaci-maki bapalorya, dan dia mencela ibu orang
lain, mako orang itu balikmencaci-maki ibunya."

Keteransan Iladits:

(Bab seseorang tidak [bolehJ mencaci-maki kedua

orangtuanya). Maksudnya, tidak boleh juga mencaci-maki salah

satunya. kiryq jangan menjadi penyebab kedua orang tuanya

dicaci-maki.

{-U.r: h}r #'ol i.SJ ifl ;r2'it1 lS"tungguhnya termasuk

dosa paling besar di antara dosa-dosa besar adalah seseorang

melalout kedua orangtuanya). Setelah satu bab akan disebutkan

bahwa durhaka kepada kedua orangtua termasuk dosa besar.

Sementara yang disebutkan disini adalah salah satu bentuk perbuatan

durhaka. Jika menjadi penyebab kedua orangtua dilaknat termasuk

dosa paling besar, maka penggunaan kata 'laknat' secara terang-

terangan tentu lebih dari itu.

Imam Bukhari memberi judul 'mencaci-maki', tetapi hadits
yang dia sebutkan menggunakan kata 'laknat'. Lri mengisyaratkan

kepada lanjutan hadits tersebut. Kata 'mencaci-maki' disebutkan juga
pada sebagian jalur hadits itu pada krtab Al Adab Al Mufrad melalui

Urwah bin Iyadh, dia mendengar Abdullah bin Amr berkat u, 7,6j, ;,2

i:.rJ.ri Silt 
"*:;-ltt.it*ry 

(termasuk dosa besar di sisi Allah adalah
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seseorang mencela bapaknya).Imam Bnkhari mengutip di l<ttab Al
Adab Al Mufrad melalui Suffan Ats-Tsauri, dan Imam Muslim, dari
Yazid bin Al Haad, keduanya dari Sa'ad bin Ibrahim dengan redaksi,

)r'j,t e !.6, n (Termasuk dosa besar seseorang mencela).

Sementara dalam riwayat Imarn Bukhari disebutkan, y-4t: S,-lt'n*;-",t1
(Ses eorang mencela kedua orangtuanya).

)r-$i htr ;;5 '#: lt Jyj 6- ,Sg lDikotot*n, 
*wahai

Rasululah, bagaimana seseorang mencaci-maki kedua
orangtuanya? "). Itri adalah anggapan orang yang bertanya bahwa hal
itu mustahil terjadi, sebab hal itu tidak sesuai dengan tabiat. oleh
karena itu, dalam jawaban dijelaskan, walaupun jarang te{adi
seseorang menghina orangtuanya secara langsung, tetapi bisa saja dia
menjadi penyebab kedua orangtuanya dicela, dan ini mungkin sering
terjadi.

Ibnu Baththal berkata, *Hadits ini mertrpakan asal (dalil) bagi
kaidah "Menutup jalan menuju kerusakan." Disimpulkan, bahwa siapa
yang tindakannya akan mengantarkan kepada sesutu yang haram,
maka tindakan tersebut haram dilakukan, walaupun tidak
dimaksudkan. Dasar hadits ini adalah firman Allah dalam surah Al
An'aam ayat 108, Ar 011 'U OiY- U$t ti; lj (Dan janganlah kamu

memaki sembahan-sembahan yang merelca sembah selain Allah). Al
Mawardi menyimpulkan tentang hukum larangan menjual pakaian
sutera trntuk orang yang dipastikan akan memakainya, dan menjual
laki-laki budak yang masih belia kepada orang yang dipastikan akan
berbuat zina dengannya, serta menjual perasan anggur unfuk orang
yang dipastikan akan menjadikannya minuman keras. Syaikh Abu
Muhammad bin Abu Jamrah berkat4 "Dalam hadits ini terdapat dalil
tentang besarnya hak kedua orangfua."
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2.

Pelaiaran yang dapat diambil

1. Berpegang kepada perkara yang unum, sebab orang yang

mencaci-maki bapak orang lain bisa sajabapaknya dicaci-maki

orang itu dan bisa saja tidak. Namwt, pada umumnya orang

yang bapaknya dicaci-maki akan melakukan hal serupa

terhadap bapak orang yang mencaci-maki.

Murid boleh menanyakan kembali kepada guru tentang hal-hal

yang belum jelas.

Penetapan adanya dosa besar.

Kaidah bahwa pokok bagi sesuatu lebih utama daripada

cabangnya ditinjau dari segi asalnya. Meskipun terkadang

cabang bisa melebihi pokoknya pada sebagian sifat tertentu.

5. Dikabulkannya I)oa Orang yatrg Berbakti kepada Kedua

Orangtuanya

;v ?" ,k lt );, * t:4b ht'T, * /.t * p6 f
,l -tv JL t;lrrt ,lpir "i:tr;i tya6- ; ^D't 

Q. :Jts *t
ii;,WLI+G J;t ui* €)v; "b',-A6,Silta A hr rilu qv ltt^."5*; \Gi t:l,bt :;>,),'@
,), ,it1 )t * )tub ,), os i\ dt :r'Lf Jvi Gi;-
i;qiLl,:.Lii *'&)tir; ;r{ Al* iV-+
,L;.::t ,;;'4 k'*LJt ia ie '4: ,s$ "p 

tr,e,ii"ll
\i:

*1*vlt, L; ,*f * k t+r, ,176 i t1ii";;

3.

4.



-:lhsu.'l;i'oi ;ff:r ,qT "n tt:i'of l;i ,tlrri:, 
'"2

& #t, ol, U;|;;-|u ,:;n g ,t}(ai- -#ry ,:{$
L7 ri Ui6 ir4^:r it4t u;'& ;t &'$ "ot, Ht'&
,.iut .i*t ts u'sj ,-? Ltt';i ?nt 6i ,ifut W ,sj
,irtr jult U- v "*k *l't *t ;,us itW';6r
u; & L.ru,16-) i4 w: & ufr t$r W |tat
hr 6fr ,.irr ii G. :iv t&r';.b':;t fi ,W rii,4t ,6-: iV

n';t '# '.3 ',:y'J;llt ti" 'A ,hr\'l ;tAr'"# 't,
:;vr Jtt3 .*'-) i ci ,t14 a L;ui |!<*:ir$t U; ae

"4zi,,)G 
fu ;$ il',lif g r, r;f'-7lz't * jt, @t

4, tr,c( or,1 oii tcz t'-,,i, ,t-. oi, t o-..7 '-,
cf elSt .)jl fD ca& t e)S O -f cae ps t>2P ,f

p| ,# vi ii,r ,it ,i* d:i ,Wt, t; + i;Z
.sli: vi ilr it ,i* .Wt, tu; Jy+:t |aL 

"r,
or! :.rtb:u i'!;$ ,Wt, At U,t ",;1J ,lrtL.'f;i 'l ,jt ,ilo
i r.. \, . ,'.i , -, ,, e tl,i ,., c ,.frrar 616,,i. 6 elti'el*. )it4t U; & ;t'#'.3

5974. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dari Rasululah SAW,

beliau bersabda, "Ketika tiga orang sedang melalatkan perjalanan

tiba-tiba hujan turun. Mereka pun bernaung dalam goa di satu

gunung. Lalu sebongkah batu besar terjatuh dari gunung tepat di

mulut goa hingga menutupinya. Mereka berknta satu sama lain,

'Perhatikanlah amalan-amalan shalih yang telah kalian lalatkan

hanya mengharaplmn ridha Allah, hendaklah kalian berdoa kepada

Allah dengan perantara amalan-amalan tersebut, semoga Allah

18 - FATIIUL BAARI



membebasknn kita dai goa ini'. salah seorang dari mereka berkata,
"Ya Allah, dulu aht memiliki kedua orangtua yang sudah ranjut usia,
dan waldu itu alru memiliki anak-anak yang masih kecil, aht
menghidupi mereka dengan menggembala. Apabila alat kembali
lrepada mereka di walau sore, aht wn memerah susu dan memberi
minum kedua orang tualeu terlebih dahulu, aku memberi minum
lreduanya sebelum anak-anakht. Pada suatu hari aru terpaksa
berjalan jauh mencari pepohonan (untuk makanan hewan
gembalaannya) sehingga aku datang pada malam hari. Atat
mendapati keduanya telah tertidur. Alru perah susu sebagaimana
biasa. Kemudian alat datang membawa susu yang baru diperah itu
dan berdiri di bagian kepala keduanya. Afu tidak ingin
membangunkan keduanya, tetapi alru tidak suka memberikan sustt
tersebut lrepada anak-anakht sebelum memberikannya kepada kedua
orangtualan, padahal anak-anakht merengek bergelayutan dikakilat.
Demikianlah lceadaanlru dan keadaan anak-anakJru hingga terbit
fajar. Ya Allah, jika Engkau mengetahui perbuatanrat itu hanya
mengharapkan ridha-Mu, maka bukatah celah untuk lcami sehingga
kami dapat melihat langit', maka Allah memburrakan sedikit pintu goa
hingga merekn dapat melihat langrt. orang kedua berrrata, 'ya Allah,
dulu aht memiliki sepupu perempuan dan alat sangat mencintainya
sebagaimana sangat cintanya seorang taki-taki rrepada perempuan.
Alat membujulorya agar menyerahkan dirinya, tetapi dia menolak
hingga aht memberikan 100 dinar kepadanya. Atfli berusaha
memenuhinya hingga berhasil mengumpultran 100 dinar, lalu alat
menemuinya dengan membawa uang tersebut. Ketika alat telah duduk
diantara dua kakinya, dia berkata, 'wahai hamba Allah, talattlah
lrepada Allah, janganlah englau membuka seger (keperawanan)
kecuali dengan cara yang halal'. seketika itu pula alat berdiri dan
meninggallannya. Ya Allah, jilu Engkau mengetahui aku
melalculrannya karena mengharapkan ridha-Mu, malm bukalah batu
ini untuk kami'. Maka Allah membuka satu cerah. orang ketiga
berkata, 'Ya Allah, dulu akupernah menyewa seorang pekerja dengan
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upah beberapa takar padi. Ketika pekerjaannya selesai, dia berkata,

'Wahai fulan, berikan hak saya!' Alru mernberikan halorya namun dia

meniggallrannya dan tidak suka dengan upah tersebut. Lalu padi itu
terus menerus alu tanam hingga hasilnya dapat alat belikan sejumlah

sapi dan penggembalanya. Suatu hari dia datang kepadaht dan

berlrata, 'Talattlah kepada Allah, jangan zhalimi aleu, dan berikan

halclru'. Alru berkata kepadanya, 'Pergilah kepada sapi-sapi itu

beserta pengembalanya'. Dia berkata, 'Talallah kepada Allah;
jangan engkau memperolok-oloklu'. Alcu menjawab, 'Alil tidak

memperolok-ololonu, ambillah sapi-sapi itu dan penggembalanya'.

Kemudian dta mengambilnya dan pergi- Ya Allah, jika engkau

mengetahui aku melalatkannya karena mengharapkan ridha-Mu,

bulralran apa yang tersisa, maka Allah membukaknn pintu goa itu
untukmereka."

Keteransan Iledits:

Dalam bab ini disebutkan kisah tiga orang yang terjebak dalam

goa, sampai mereka menyebutkan amalan-amalan shalih yang pernatr

mereka lakukan, lalu Allatr membebaskan mereka dari kesulitan

dalarn goa tersebut. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang sewa-menyewa.

)" f & (Oi mulut goa). Dalarn riwayat Al Kasymihani

menggunakan kata baab (pinf.) sebagai garfiifam (mulu|.

"c.l+ti (Lalu menutupi). Hal ini sudah dijelaskan pada bagian

awal pembahasan tentang cerita para nabi. Dalam riwayat Al
Kasymihani di tempat ini menggunakan kata, 'rr;.Ui (persis

menutupinya). Adapun kata, ,sfi artnyajauh. Kebanyakan periwayat

menukil dengan kata, ;tTti (dan pohon) tetapi dalam riwayat A1

Kasymihani menggunakan kata, VlJt lwaktu sahur). Namun, versi
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yang pertama lebih tepat, karena disebutkm bahwa laki-laki itu
kembali setelah kedua orang tuanya tertidur, lalu dia menunggu
keduanya terbangun hingga shubuh dan mereka terbangun sendiri.
Hanya saja dia me,ngatakan, "Jauh dariku pepohonan", maksudnya
pepohonan yang digunakan mengge,mbalakan hewan ternaknya.

tflr taL ,t;;-+j (Cetah yang mereka dapat melihat tangit).

Dalam riwayat lain disebutkan, tj?t rF (hinga mereka metihat). N
Hamawi mengutip di tempat ini, 'Ia,lu diceritakan hadits
selengkapnya." Adapun periwayat lainnya menukil hadits secara

lengkap.

it3t JA! 'e,i- (l"a-bki menytkai perempuan). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan ,lalam bentuk tunggal, }. lt
(seorang laki-laki).

11r ?lt, (Sapi-sapi tt"). Dalam riwayat Al Kasynihani

disebutkan, ;it Ulj yakni menggrmakan kata penunjuk untuk jenis

laki-laki, maka dipah^mi bahwa yang dimaksud adalah Jenis'.

6. Durhaka kepada Kedua Orangtua termasuk Dosa Besar

*:r r)L\, * C, * )-bil ar il;-'^)G

Abdullatr bin Amr mengatakannya U* *"0, SAW.

.rri' ^Lb{: ,),i;tiS; ,Jvs
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5975. Dari Al Warad, dari Al Mughiratr bin Syu'bah, dad

Nabi SAW, beliau bersabd4 "Sesungguhnya Allatr mengharamkan

kepada kalian durhaka kepada ibu-ibu, mencegatr dan meminta,

mengubur anak perempuan hidup-hidup, tidak menyukai untuk kalian

katanya dan katany4 banyak bertanya/meminta, dan menyia-nyiakan

harta."

it Jy, Jv :Jv ii; i'r ,r, yj'* tk, 4 i f:)t * *
tlrt S-) U t. ,rX o.;6t -Ku'ef \f ,:tL) t'\t .*
)f ,ib ji* 4 ok; ,4t:1St brrLi ,irr., 3r;yr ,JG

JU a usll
ik-)'J ;-arr-

5976. Dari Abdurrahman bin Abu Balnah, dari bapalarya RA,
dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, "Maukah alu beritahukan

l<epada kalian dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? " Kami
berkat4 n'Tentu watrai Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik kepada

Allah dan durhakn lcepada kedua orangtua." Tadinya beliau SAW
bersandar, lalu duduk dan berkata, "Ketahuilah dan perkntaan dusta

dan kesalrsian palsu. Ketahuilah dan perkntaan dusta dan kesal<sian

palsu. " Beliau terus mengulanginya hingga aku berkata, "Beliau tidak

diam."

*\y ;';1 '*1; ,Jo F ,!: U i' iP ;L i,tv* *
E-'ri- ;(SJt *:, *Lht -* lnt Jyr?i,i$A?tr *at

i;Wi ,r\t i'-r, ,tl ,r1lt i;t6i ,rlr J'ij

:'Jut .i3t:rst b;tL:) ,nfut p, ,itur!-bt i,.t- -;t:.flt ,r
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iG .rrlJt i;W JG 'rf ,rlt i; 'i6,,,
.t1t;'W

5977. Dari Syu'bah, dia berkata: Ubaidullah bin Abu Bakar
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mende,ngar Anas bin Malik
RA berkat4 'R.asulullah SAW menyebutkan dosadosa besar -atau

ditanya tentang dosa-dosa besar- maka beliau bersabda, 'syirik kepada

Allah, membunuh jiwa, dan durhala kepada kedua orangtua. Maulcah

knlian alcu beritaknn tentang dosa yang paling besar di antara dosa-

dosa besar?' Beliau bersabda, 'Perkataan dusta' atau beliau
mengatakan 'kesalaian palsu'. " Syr'bah beftat4 'Menunrt dugaanku

yang paling kuat, beliau mengatakan,'Kesaksian palsu'-"

Keteransan lladits:

@ab durhaka kepada kedua orangfiu termas* dasa besar.

Ibnu Umar mengatakannya dari Nabi MW)- Dalam riwayat Abu Dzar
disebutkan 'I]mar'. Sementara dalrm riwayaf Al Ashili disebutkarU

'Amr'. Begitu pula pada sebagian naskah dai Abu Dzx, dan inilatl
yang akurat. Pada pembahasan tentang sumpah ,hn nadzar dengan

sanad yang maushul dai Asy-Sya'bi, dari AMulIah bin Amr bin Al
Ash, dari Nabi SAW, beliaubersabda, qinljrg*i.iur 3tF)' ';UEi,

,.n *dr'o*ri r rt .itrt'Si4 7O ot o-dos a bes ar adalah syirik kepada All ah,

durhalrn lrepada kedua orangtua, membunuh jiwa, dan swnpah palsu).
Ibnu Umar menyebutkan pula hadits te,ntang duhaka kepada orangtua

sebagaimana dikutip An-Nasa'i dan Al Bazzar ---dinyatakan shahih

oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim- dengan redaksi, #llt 'SrX-r;X

?t.f,J6 ,F&'u:,ti:t ,S:{U.'or;tr ,i;g$ ?T- gts" gotongan yang Attah

tidak melihat kepada mereka pada hari kiamaL )railu orang yang
durhalrn lrepada kedua orangtuanya, peundu klroner, dan orang
menyebut-nyebut pemberianl. Diriwayalkm Imam Ahmad dan An-

ti{rt t'"r"#,tf
,JGfi ,iv Frr|^i*
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Nasa'i -dinyatakan shahih oleh Al Hakim- dari hadits Abdullatr bin
Amr bin Al Ash, sama seperti hadits Ibnu Umar ini, hanya saja

disebutkan,'ad-dayyuuts' sebagai ganti'al mannaan'. Ad-Dayyuuts

adalah orang yang membiarkan istri berbuat nista.

'Uquuq diambil dari kata 'aqq artinya memutus. Maksudnya,

semua perkataan maupun perbuatan dari anak yang menyakitkan

orangfua, kecuali dalam perkara syirik atau maksiat, selama orang tua

tidak memaksa. Ibnu Athiyah mernberi batasan wajibnya menaati

kedua orangtua dalam perkara yang mubah, sunah, juga fardhu

kifayah. Di antaranya mendahulukan keduanya ketika terjadi benturan

dua perkar4 seperti orang yang dipanggil ibunya untuk merawatrya

saat sakit. Narnun, jika dia tetap berada di dekat ibunya, maka dia

dapat meninggalkan suatu kewajiban. Sementara bila dia mengerjakan

kewajiban itu, maka apa yang diinginkan ibunya untuk tetap

didekatnya tidak dapat dia laksanakan. Dalam kondisi seperti ini, si

anak harus mendahulukan kepentingan orangtuanya jika kewajibannya

itu masih bisa dikerjakan kemudian, meskipun dia tidak mendapatkan

kutamaan kewajiban tersebut, seperti shalat di awal waktu atau shalat

berjamaah.

Imarn Bukfiari menyebutkan tiga hadits. Pertama, hadits

Mughiratr bin Syu'batr yang diriwayatkan melalui Sa'ad bin Hafsh,

dari Syaiban, dari Manshur, dari Al Musayyab, dari V/arrad. Manshur

yang dimaksud adalah lbnu Al Mu'tamir, Al Musayyab adalah Ibnu

Rafi', dan Warad adalah juru tulis Al Mughirah bin Syu'bah. Para

periwayat sanad hadits ini semuanya dari Kufah. Keterangan tegas

bahwa Manshur telah mendengar langsung hadits ini dari gurunya

terdapat pada pembahasan tentang doa-doa. Pada pembahasan tentang

utang-piutang disebutkan dari Utsman bin Abi Syaibatr, dari Jarir, dari

Manshur, sama se,perti di tempat ini.

AlMiz-zimenyebutkan di kitab Al Athrafbatrwa dalam riwayat

Manshur dari Al Musayyab yang disebutkan Imam Bulftari
disebutkan 'durhaka kepada ibu-ibu' saja. Namun, yang benar tidak
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seperti yang dia katakan. Bahkan hadits yang dim*su6 dinftil s@ara

lengkap pada kedua tempat. Hanya saja pada dasanya ia adalah

penggalan hadif yang panjang, seperti akan dikutip pada pembahasan

tentang takdir melalui Abdul Malik bin Umair, darr pe,mbahasan

tentang kelembutan hati melalui Asy-Sya'bi, kedum5ra dfri Walrad,
sesungguhnya Muawiyah menulis kepada A1 Mughirdll 'Ilendaklah
engkau menulis kepadaku hadits yang engkau d€ngar." Lalu
disebutkan hadits tentang me,lnbaca laailaaha illallaah sesudah shalat

lima waktu. Dia berkata, "Beliau melarang...." lalu dis€butkan seperti

di tempat ini. Pada pembahasan tentang doa-doa ekarr disebutkan

bagtan awalnya melalui Qutaibatr, dad Jarir, tanpa me,ngutip bagran

akhimya. Kesimpularurya, dia memisahkan dari hadits Jadr, dari
Manshur, pada kedua tempat. Namun, mungkin pula disebutkan oleh
gurunya seperti ini. Sementara disebutkan pada pembahasan tentang

zakat melalui jalur lain dari Asy-Sya'bi dengan hanya mencukupkan
seperti di tempat ini.

p6lr o* '€-.r- {;
mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu-ibu). Pada

pembahasan tentang utang-piutang dijelaskan hihah disebutkannya

"ibu" secara }*rusus. Ini tennasuk menyebutkan sesuatu untuk
menampakkan keagungannya. Kata ummahaat (ibu-ibu) adalah

bentuk jamak dari kata umhah, dan ini digunakan rmtuk ymg berakal,
berbeda dengan kataumm yang cakupannya lebih luas.

otfu tia1 (Mencegah dan meminta). Dalam riwayat selain

Abu Dzar pada pembahasan tentang utang-piutang disebutkan g*_l

tanpa tanwin. Namun, pada kedua versi itu, huruf mat tetap diberi
tanda sulrun yang merupakan bentuk mashdar (infiniti$ dui kata kerja
mana'a - yamna'u. Masalah ini akan dibahas ketika menjelaskan

'dilrntalan dan katanya'. Kata c;ti, diberi tanda kasrahpadahuruf ra',

yanB merupakan kata kerja perintah dari kata rlir-!t. 4l Khalil berkata"

.6t o! (Senngulurya Allah
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"Asal kata c.rtir adalah yT lalu hwuf alif d16ubah menjadi fta'."

Maksud larangan ini adalatr tidak diperbolehkan menahan apa yang

diperintahkan untuk diberikan, dan tidak boleh meminta apa yang

tidak berhak didapatkan. Mungkin juga ia adalah larangan meminta
secara mutlak, seperti akan dijelaskan pada penrbahasan berikut.

cr1 tlii (Mengubur anak perempuan hidup-hidup). Orang-

orang Jahiliyah melakukan ini karena benci terhadap anak perempuan.

Konon orang yang pertama melalarkan perbuatan ini adalatr Qais bin
Ashim At-Taimi. Dikatakan bahwa sebagian musuhnya

menyerangnya dan berhasil menahan anak perempuarulya dan

dijadikan istri oleh pemimpin suku tersebut. Kemudian te{adilah
perdamaian antara mereka dan anak perempuan tersebut disuruh

memilih, tetapi dia lebih memilih tinggal bersama suaminya, maka

Qais bersumpatr kepada dirinya batrwa jika istrinya melatrirkan anak

perempuan, maka dia akan menguburnya hidup-hidup. Selanjutlrya,
perbuatannya itu diikuti masyarakat Arab yang lain.

Disamping itu, terdapat juga kelompok lain di kalangan bangsa

Arab yang membunuh anak mereka secara mutlak, baik karena tidak
mau jika anak itu akan mengurangi hartany4 atau dia tidak mampu

menghidupi si anak. Allah me,lryebutkan perbuatan mereka ini dalam

Al Qur'an di sejumlatr ayat. Sementara tercatat batrwa Sha'sha'ah bin
Najiyah At-Taimi 

-kakek 
daripada Al Farazdaq Hammam bin Ghalib

bin Sha'sha'alt- sebagai orang pertama yarrg menebus anak

perempuan yang akan dikubur hidup-hidup. Konon dia sengaja

mendatangi siapa yang hendak mengubur anaknya, lalu menebusnya

dengan harta sesuai kesepakatan.

Kedua tokoh ini (Qais dan Sha'sha'ah) sempat hidup hingga

datang masa Islam dan keduanya tergolong sebagai sahabat Nabi

SAW. Disebutkannya anak-anak perempuan secara k*tusus, karena

merekalah yang umum dikubur hidup-hidup saat itu, sebab laki-laki
merniliki harapan besar untuk berusaha.
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Adapun cara mereka mengubur hidup-hidup ada dua macam.

Pertama, seseorang memerintahkan istrinya ketika mendekati masa
kelahiran agar bersalin di dekat lubang. Apabila yang Iahir laki-laki,
maka dibiarkan hidup. Namun, jika yang lahir adalah perempuan,
maka akan dilemparkan ke dalam lubang itu. Cara ini lebih tepat
untuk golongan pertama (yang mengubur anak karena khawatir
mengurangi hartanya). Kedua, apabila anak perempuan memasuk usia
enam tahun, maka bapaknya berkata kepada ibu anak itu, "Berilah dia
wangian dan hiasan unhrk aku bawa mengunjungi kerabahrya."
Kemudian dia membawa anak itu ke tempat yang jauh dari
pemukiman hingga mendatangi sumur. Dia berkata kepada anaknya,

"Lihatlah ke dalam sumur." Lalu dia mendorongnya dari belakangnya
dan menimbun sumur. Cara ini lebih tepat untuk golongan kedua
(yang mengubur anak karena tidak malnpu menaggung biaya
hidupnya).

,)'6i E nSS 
elifiaok menyukai untuk kalian, 'Dikatakan dan

lratanya). Dalarn riwayat Asy-Sya'bi disebutkan ,;,6: U ,* ,#- ttgi
(Biasanya beliau melarang 'dikotakan dan katanya'). Demikian
dinukil kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, 

"ltlt fu tetapi versi pertama lebih masyhur.

Ini pula yang menjadi sanggahan bagr yang mengatakan pelafalan
menggunakart'tanwin' diperbolehkan, tetapi tidak disebutkan dalam
riwayat. Al Jauhari berkata, "Kata qiila dm qaala adalah dua kata
benda. Terkadang dikatakan, 'katsiirul qiil wal qaal'." Begitutah yang
dia tegaskan bahwa keduanya adalatr kata benda. Dia menyitir dalil
bagi pernyataannya bahwa kedua kata tersebut dimasuki hwuf alif dan
lam.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "sekiranya keduanya adalah dua

kata benda yang memiliki satu makn4 seperti qaul Srcrkataan), maka
disebutkannya salah satunya sesudah yang lain tidak memiliki faidah."



Artinya dia cenderung mengatakan salah satunya adalah kata benda
dan yang lain adalah kata kerja.

Al Muhibb Ath-Thabari mengemukakan tiga pendapat

sehubungan dengan qiila dat qaala. Pefiamu keduanya adalah
bentuk mashdar dari kata qaul.Boleh dikatakan, 'qultu qaulan' (aku
mengatakan suatu perkataan), dan boleh }uga'qultu qiilan' atat'qultu
qaalan'. Adapun maksud dalarn hadits itu adalah tidak disukai banyak
berbicara karena menjerumuskan dalam kesalahan. Dia berkat4
"Hanya saja kata tersebut diulang untuk mempertegas larangan."
Kedua, maksudnya untuk menceritakan perkataan orang-orang dan

mencarinya untuk diberitakan. Dikatakan, 'si fulan berkata begini' dan
'katanya begini'. Larangan itu mungkin untuk menghindari dan tidak
sering melakukannya, atau lebih khusus lagi, yaitu rasa tidak senang

orang yang diceritakannya. Ketiga, hal itu menceritakan perselisihan
dalam masalah agama, seperti perkataan, 'Fulan berkata demikian'
dan 'fulan berkata demikian'. Alasan tidak disukainya hal ini adalah

memperbanyak melakukannya sehingga menyebabkan kesalahan. Ini
khusus bagi yang menukil perkataan tersebut tanpa menelitinya
terlebih dahulu, batrkan mengikuti apa yang dia dengar tanpa bersikap
hati-hati.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini dikuatkan hadits shahih
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 6 Jt t:GJ- tf 4 lur d
V (Culruplah bagi seseorang [melakukanJ dosa bila dia

menceritakan semua yang dia denga). Dalam kttab Syarh Al Misyknt
disebutkan,'Kata 'qiila wa qaala' berasal dari perkataan mereka,

'qiila lradzaa' (dikatakan begini) dm'qaala lcadzaa' (katanya begrni).

Keduanya tidak mengalami perubahan bentuk (mabni) karena sebagai

kata ke{a yang dinukil sebagaimana ketika diucapkan, dan

mengandung kata garfii (dhami). Dalam hal ini, jika kedua kata

tersebut dimaksudkan sebagai kata benda, maka kedunya tidak

mengandung kata ganti, sebagaimana perkataan, J6:t # Sfur tlir
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(sesungguhnya dunia 'dilcatakan' dan 'katanya'), dn memasukkan
huruf alif dm lam pada kedua kata tersebut dalam kalimat, ,maa

yu'rafu al qaal wa al qiil' (apa yang diketahui dari katanya dan
dikatakan).

Jtii)t {$1 lnanyatc bertanya/meminta). pada pembahasan

tentang zakat sudah dijelaskan perbedaan maksudnya, apakah
meminta harta, ataukah meminta jawaban masalah yang sulit, atau
mencakup semua itu? Kesimpulanny4 yang lebih tepat adalah
memahaminya sesuai makna yang umum. Sebagian ulama
mengatakan bahwa maksudnya adalah banyak bertanya tentang
keadaan orang atau peristiwa yang terjadi, atau banyak bertanya
tentang keadaannya sendiri, karena perkara seperti ini umumnya
terrnasuk perkara yang tidak disukai untuk ditanyakan. Dalam riwayat
Abu Daud yang dinukil dari hadits Muawiyah disebutkan tentang
larangan menanyakan perkara-perkara belum terjadi. Dinukil pula dari
sejumlah ularna salaf tidak disukainya bertanya hal-hal yang mustahil
atau sangat jarang terjadi, karena dapat mempersulit diri dan
membicarakarmya berdasakan prasangk4 serta pelakunya acap kali
mengalami kesalahan.

Adapun apa yang telah disebutkan dalam masarah li'an,
dimana Nabi SAw tidak menyukai banyak bertanya dan mencelanya.
Begitu pula yang disebutkan dalam tafsir firman Allah dalam surah Al
Maa'idah ayat 101, i'* €l'tj'ot rt;ti ,tr riU I ganganlah kamu

menanyakan [kepada NabimuJ hat-hal yang jika diterangkan
kepadamu, niscaya menyusahkan kamu), ini klrusus pada zaman
turunnya wahyu.Hal ini diisyaratkan oleh hadits, lt + rI| u"tilt ilbf
,,)u ht b'{F ?F" et :A f JL u (turamusia pating besar

kejahatannya di sisi Allah adalah orang yang bertanya tentang
sesuatu yang belum diharamkan, Ialu diharamkan karena
pertanyaannya).
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Disebutkan pula celaan meminta harta dan pujian bagt yang

tidak meminta dengan mendesak, se,perti pada firman Allah dalam

sumh N Baqarah 273, '6a1 u"tht oiU 1 (mereka tidak meminta

kepada orang secara mendesak). Sudah disebutkan pula pada

pembalrasan tentang zakat, e',;{, yqi, tl- iS e #lrr ii(;ir ',Stl t
t' b'l $i 6"t"orang senantiasa meminta hingga dia datang pada

hari kiamat dan pada wajahnya tidak ada ypytodaging p!").
Sementara dalam hadits Muslim disebutkan , ,ffi.\\ F I aiiXir ir1

-F.V 'st ,* i* \f ,Pi f eL $esungguhnya meminta itu tidak

halal, kecuali untuk tiga golongan; orang yang sangat miskin, orang

yang dililit utang, dan orang terkena musibah). Dalam kitab Sunan

disebutkan sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, irt ,Jr,&ti UA $t

(Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah). Dalam

Sunan Abi Daud disebutkan , 'sg).ti,alr ll:,"it X.t;li I tji b1 6poOtto

engkau terpal<sa meminta, maka mintalah kepada orang-orang yang

shalih).

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat

yang masyhur di kalangan madzhab Syaf i adalah diperbolehkan,

karena termasuk meminta yang mubatr sehingga mirip pmjaman.

Mereka memahami hadits-hadits tentang larangan meminta untuk

mereka yang minta zakat padatral mereka tidak berhak

mendapatkarulya. Hanya saja An-Nawawi berkata dalam l<ttab syarh

Muslim, "Para ulama telah sepakat melarang meminta-minta kecuali

dalam kondisi darurat." Dia berkata, "Pata ulama madzhab kami

berbeda pendapat tentang hukum meminta-minta bagi orang yang

mampu berusaha. Pendapat pertama mengatakan, hukumnya haram

berdasarkan makna zhahir hadits-hadits di atas. Adapun pendapat

kedua memperbolehkan, tetapi makruh dengan tiga syarat. Pertama,

tidak boleh meminta dengan mendesak. Kedua, tidak menghinakan

dirinya karena meminta. Ketiga, tidak menyakiti orang yang diminta.
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Apabila salatr satu syarat ini tidak ada, maka hukumnya menjadi
haram.

Al Fakihani berkata, "sungguh mengherankan bila ada
pendapat yang mengatakan bahwa hukum meminta adalah makruh
secara mutlak, padatral pada masa Nabi SAW dan ulama salaf ada
orang yang meminta dan tidak ada yang mengingkarinya. Dalam hal
ini syariat tidak mungkin menetapkan perkra yang makruh (tidak
disukai)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali maksud orang yang
berpendapat malcruh secara mutlak adalah yang menyelisihi perbuatan
yang lebih utama. Kita patut mematrami bahwa tindakan mereka
adalah benar, karena pada umumnya mereka tidak minta-minta,
kecuali pada saat sangat membutuhkan. Adapon pemyataannya,
"Tanpa ada yang mengingkari" perlu ditinjau kembali, sebab dalam
hadits-hadits yang demikian banyak mencela perbuatan meminta-
minta sudah cukup sebagai pengingkaran aras perbuatan itu. Hal yang
Perlu diperhatikan bahwa semua yang telah disebutkan berkenaan
dengan orang yang meminta untuk dirinya sendiri. Adapun meminta
unfuk orang lain, maka menurut saya hukumnya bisa berbeda-beda
sesuai perbedaan keadaan.

JUJI atb{S (Menyia-nyialmn harta). pada pembahasan tentang

utang-piutang telah disebutkan bahwa mayoritas memahaminya
dengan arti berlebihan dalam berinfbk. Namun, sebagian mereka
membatasinya pada infak dalam hal yang haram. Adapun pendapat
yang paling kuat, adalah menafkahkan harta pada selain jalur yang
disyariatkan, baik dalam masalah agama maupun dunia, sebab Allah
telah menjadikan harta sebagai pilar penopang bagi kemaslahatan
manusia. Oleh karena itu, boros dan menggunakan harta dapat
menyebabkan lupubrya maslahat tersebu! baik maslahat orang yang
menyia-nyiakannya maupun orang laia keuali memperbanyak infak
dalam kebaikan untuk mendapatkan pahala akhirat. Kesimpulanny4
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banyaknya membelanjakan hana terbagi menjadi tiga. Pertama,

membelanjakannya untuk sesuatu yang dilarang syariat. hri jelas

dilarang. Kedua, membelanjakannya untuk sesuatu yang terpuji. kri

dianjurkan menurut syarat yang disebutkan. Ketiga,

membelanjakannya untuk hal-hal yang mubah, seperti untuk

kesenangan diri. Dalam hal terbagi menjdai dta. Pertana, sesuai

keadaan orang yang membelanjakannya dan kadar hartanya. Kedua,

tidak sesuai menurut kebiasaan. Ini juga terbagi menjadi dua.

Pertama, dilakukan untuk menolak kerusakan, baik yang telah terjadi

atau diprediksi akan terjadi, maka ini tidak digolongkan pemborosan.

Kedua, dilakukan bukan untuk tujuan-tujuan itu. Menurut jumhur, ini

termasuk pemborosan. Namun menurut seorang ulama madzhab

Syaf i, tidak termasuk pemborosan. Dia berkata, "Ini bisa

memberikan maslatrat bagi fisik, dan ini termasuk tujuan yang benar."

Jika digunakan untuk selain kemaksiatan, maka hukumnya mubah

Ooleh).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, 'Makna zhahir Al Qur'an menolak

pendapabrya." Jenis terakhir ini dinyatakan terlarang oleh Al Qadhi

Husain. Dia berkata, "Hukumnya haram." Pendapatnya ini diikuti Al
Ghazali. Begitu pula yang ditandaskan Ar-Rafi'i ketika berbicara

tentang maghaarim (orang yang menanggung utang). Namun, pada

pembahasan pembekuan harta dalam kitab Asy-Syarh dan Al
Muharrar, dia cenderung membenarkan pendapat yang mengatakan

bahwa itu bukan pemborosan. Pendapat ini diikuti An-Nawawi. Yang

lebih kuat bahwa pendapat ini tidak tercela, tetapi pada umumnya

menyeret kepada perbuatan terlarang, seperti meminta-minta kepada

onmg lain. Apa yang menyeret kepada perbuatan terlarang, maka ia

juga dilarang.

Pada pembahasan tentang zakat disebutkan pembahasan yang

membolehkan menginfatkan semua harta. Ini diperbolehkan bagi

siapa yang mengetahui bahwa dirinya bisa bersabar menghadapi

kesulitan hidup. Adapun A1 Baji dari ulama madzhab Maliki melarang
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mensedekahkan seluruh harta. Dia berkata, "Tidak disukai sering
membelanjakan harta unfuk urusan-urusan duniawi, dan
diperbolehkan bila hanya sesekali karena fbktor tertentu, seperti
menjamu tamu, hari raya, atau walimah." Di antara perkara yang tidak
diperselisihkan tentang makruhnya adalah membelanjakan harta untuk
bangunan melebihi kebutuhan. Terlebih lagi bila masuk kategori
berlebihan dalam menghiasinya. Adapun menyia-nfiakan harta dalam
kemaksiatan tidak khusus dalam perbuatan keji. Bahkan termask juga
dalam kategori menyia-nyiakan harta adalah tidak baik dalam
mengurus budak dan hewan temak hingga mereka binasa,
menyerahkan harta kepada orang yang tidak diketahui pasti bisa
membelanjakannya dengan baik, dan membaginya menjadi bagian
yang tidak dapat dimamfaatkan, seperti mutiara yang mahal.

As-Subki Al Kabir berkata di kitab Al Halabiyaf, .,Batasan

menyia-nyiakan harta adalah jika harta itu digunakan bukan untuk
tujuan agama atau dunia. Bila tidak untuk kedua hal itu, maka
diharamkan. Apabila ada salatr satu kemaslahatan baik agama maupun
dunia, serta dilakukan sesuai keadaan dan tidak mengandung unsur
kemaksiatan, maka diperbolehkan. Adapun membelanjakan harta
dalam gal-gal yang maksiat, maka haram hukumnya. Adaptrn
membelanjakan harta unfuk kenikmatan yang mubah merupakan hal
yang menjadi perbedaan. Makna zhahir firman Allah dalam surah Al
Furqaan ayat 67, tj,i.:jt U; u.,t(.) r;r*" l, t_ff- d tpi til U-rt),

(Dan orang-orang yang apabila membelanjakan [hartaJ, mereka
tidak berlebih-lebihan, dan tidak [pulal kikir, dan adalah

[pembelanjaan ituJ di tengah-tengah antara yang demikian), bahwa
yang lebih dan tidak sesuai kondisi orang yang membelanjakan
hartanya termasuk tindakan berlebihan (pemborosan)." Dia berkata,
"Barangsiapa mengeluarkan harta yang banyak unfuk tujuan yang
tidak bermanfaat, maka orang-orang berakal memasukkarulya sebagai
tindakan menyia-nyi akan harta. "
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Menurut Ath-Thaibi, hadits ini merupakan dasar untuk
mengetahui akhlak yang baik, yaitu melaksanakan semua akhlak yang

terpuji.

Imam Bukfiari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari

Ishaq, dari Khalid Al Wasithi, dari Al Jurairi, dari Abdurrahman bin
Abi Bakrah, dari bapaknya RA. Ishaq yang dimaksud adalah lbnu
Syahin Al Wasithi. Adapun Khalid adalah lbnu Abdullah Ath-
Thahhan. Sedangkan Al Jurairi adalah Sa'id bin Iyas. Jurairi termasuk
periwayat yang rancu hapalannya (di akhir usianya). Saya belum
melihat orang yang menegaskan bahwa Khalid mendengar darinya

sebelum hapalannya rancu dan tidak pula yang menegaskan

sebaliknya. Hanya saja disebutkan pada pembahasan tentang
kesaksian dari jalur Bisyr bin A1 Mufadhdhal, dan pada pembahasan

tentang perintah bertaubat bagi orang-orang murtad dari Ismail bin
Ulayyah, keduanya dari Al Jurairi. Ismail termasuk orang yang

mendengar dari Al Jurairi sebelum hapalannya rancu. Pada

pembatrasan tentang kesaksian disebutkan penegasan Al Jurairi

---dalam riwayat Ismail- bahwa Abdunahman bin Abu Bakrah

menceritakan langsung hadits itu kepadanya.

3# )f (Maukah alat beritahukan kepada lcamu). Dalam

riwayat Bisyr bin Al Mufadhdhal disebutkan dari Al Jurairi pada

pembatrasan tentang minta izin, i;t 1i fuaukah aku kabarkan

lrepada kamu).

# -L.t Fi g*nng dosa yang sangat besar di antara

dosa-dosa besar ftiga kali|). Maksdunya, beliau mengatakannya tiga

kali seperti yang biasa beliau lakukan untuk memberi penekanan agar

pendengar benar-benar memperhatikan dan mendengarkan berita yang

disampaikannya. Namun, sebagian memahami makna "tiga kali"
sebagai jumlah dosa-dosa besar, tetapi ini tidak benar. Pemahaman

yang pertama dikuatkan bagran awal riwayat Ismail bin LJlayyah pada

pembatrasan tentang perintah bertaubah bagr orang-orang yang
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murtad, ias /ir?t6,{!:jte*i.3r.,3rr ;,4, S @osayans

sangat besar di antara dosa-dosc besar, adalah sytrikkepada Allah,
durhalca kepada kdua orangtua, dan kesabian palsu. Tiga kal).

Para ulama salaf berbeda pendryat. Mayoritas berpendapat
dosa-dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil, tetryi sebagian --di
antaranya Abu Ishaq AI Asfarayini- mengatakan, "Tidak ada dosa

kecil, bahkan semuimya yang dilarang Allah adalah dosa besar."
Pernyataan serupa dinukil pula dari Ibnu Abbas. Sedangkan Al Qadhi
Iyadh menyebutkannya dari para peneliti. Mereka beralasan semua

yang menyelisihi AIIah 
-ditinjau 

dari keagungan-Nya- adalatr dosa

besar. Pendapat ini dinisbatkan Ibnu Baththal kepada paharn

Asy'ariyah. Dia berkata, '?embagian dosa kepada yang kecil dan
yang besar menrpakan pendapat selrruh ahli fikih. Namun, pendapat

mereka disanggah sebagian pengrkut Asy'ari, yaitu Abu Bakar bin
Ath-Thayyib dan sahabat-sahababrya. Mereka berkata, "Seluruh
kemaksiatan adalah dosa besar. Hanya saja sebagirnnya disebutkan
kecil karena dibandingkan dosa yang lebih besr darinya, seperti
dikatakan 'ciuman yang haram adalah dosa kecil', jika dibandingkan
zina. Namun, pada hakikatrya adalah dosa besar." Mereka berkata
pula, '"Tidak ade dosa -menurut madzhab kami- yang wajib diampuni
karena me,njauhi dosa lain, batrkan semua itu adalah dosa besar, dan
pelakunya berada dalam kehendak Allah, selain dosa kufur. Hal ini
berdasarkan firman Atlah dalam surah An-Nisaa' ayat I 16, Wf irr O1

it:r;- tA U; or', 6 'F-: g. '!H tsi gesungguhnya Allah tidak

mengampuni dosa mempersekutukan [sesuatuJ dengan Dia, dan Dia
mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang
dikehendaki-Nya). Mereka menjawab ayat yang dijadikan alasan

kelompok pertamq yaitu firman Allah, 'e o#i ti']5 r5i;rr5'ttt,Oi*"

kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang
mengerjakannya), bahwa yang dimaksud adalah dosa syirik. Menurut
Al Farra', barangsiapa membacanya 'kabaa)r' maka yang dimaksud
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adalah kabiir (yang besar). sementara dosa besar adalah syirik.
Terkadang digunakan kata bentuk jamak, tetapi yang dimaksud adalah
bentuk tunggal, seperti firman Allah dalam surah Asy-Syr'araa' ayrat

lO5,'#'i gi'f:i'r;J? (Xorm Nuh telah mendustakan para rasul),

padahal tidak diutus kepada mereka selain Nabi Nuh AS." Mereka
berkata, 'Bolehnya menjatuhkan hukuman atas pelanggaran dosa kecil
seperti bolehnya melakukan hal itu terhadap dosa besar." An-Nawawi
berkat4 "Banyak dalil dari Al eur'an dan As-Srurnah yang
mendukung pendapat pertama. Al Ghazali berkata daram lrltab Al
Basith,'Mengngkari pemisahan antara dosa besar dan dosa kecil
tidak patut bagi seorang ahli fikih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Al Haramain telah meneliti
nukilan dari Al Asy'ariyah, lalu memilihnya seraya menjelaskan
pendapat itu tidak menyelisihi pendapat mayoritas ulama." Dia
berkata dalarn kltab Al lrsyad, '?endapat yang diikuti dalam madzhab
kami batrwa semua dosa maksiat kepada Allah adalah dosa besar,
Berapa banyak sesuatu diangap kecil hanya kare,na dilakukan terhadap
orang biasa. Padahal jika dilakukan terhadap seorzmg raj4 niscaya
dianggap kesalahan besar. sementara Allah adalah Dzat yang sangat
agung untuk didurhakai. Semua dosa bila ditinjau dari segr
penyelisihan terhadap-Nya, maka menjadi besar. Meskipun demikain,
dosa-dosa itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda.,, Sebagian
mengira bahwa perbedaan ini hanya dari segi redaksi. Mereka berkatq
'1(esimpulan, dosa besar memiliki dua tinjauan; apabila ditinjau dari
segi perbandingan safu sama lain, maka ada perbedaaulya. Namun,
bila ditinjau dari segi yang memerintatr dan melarang maka semwmya
adalah dosa besar." Narnun, yang benar perbedaan ini sangat
mendasar. Hanya saja yang menjadi inti permasalahan adalah makna
ztrahir ayat. Begitu pula hadits yang menunjukkan bahwa dosa-dosa
kecil dihapus dengan cara menjauhi dosa-dosa besar (seperti yang
telah dijelaskan).
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Al Qurthubi berkata, "Menurutku, tidak benar Ibnu Abbas

mengatakan setiap yang dilarang Allah adalah dosa besar, sebab hal

itu menyelisihi makna zhahir Al Qur'an yang membedakan antara

dosa kecil dan dosa besar, yaitu firman-Nya dalam surah An-nAjm
ayat 32, e' il ,.irttilti flt i.tS b;ai u-gr 6roitul orans yans

menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari
kesalahan-kesalahan kecil), dan firman-Nya dalam surah An-Nisaa'

ayat 3r, '6tt*, 'e ';;" 'e o:# 6 'j.$ rjp$'01 ltito kamu

menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu

mengerjaknnnyd, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu

[dosa-dosamu yang kecilJ). Allah menjadikan dosa-dosa kecil dan

dosa-dosa besar dalam hal-hal yang dilarang, lalu membedakan

hukum antara keduanya, dimana Allah menjadikan syarat dihapusnya
kesalahan 

-dalam 
ayat- dengan menjauhi dosa-dosa besar. Setelah

itu dikecualikan dosa-dosa kecil di antara dosa-dosa besar dan
perbuatan keji. Bagaimana mungkin hal seperti ini tidak diketahui
oleh ahli Al Qur'an?" Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini dikuatkan
oleh penafsiran Ibnu Abbas tentang kata"al-lamam". Namun, nukilan
di atas diriwayatkan Al Ismaili dari Ismail Al Qadhi dan Ath-Thabari
melalui sanad yang shahift sesuai kriteria Imam Bukhari dan Muslim
hingga Ibnu Abbas RA. Sehingga lebih tepat dikatakan bahwa maksud
kalimat, "Apayang dilarang Allah", dipahami untuk larangan khusus,
yaitu apa yang diiringi ancaman, seperti batasan dalam riwayat lain
dari Ibnu Abbas. Maka riwayat muthlaq (tidak memiliki batasan)

dipahami menurut konteks riwayat muqayyad (memiliki batasan)
untuk memadukan kedua perkataannya. Ath-Thaibi berkata, "Besar
dan kecil merupakan dua hal yang relatil maka harus ada yang
dinisbatkan kepadanya, yaitu salah satu di antara tiga perkara berikut;
ketaatan, atau kemaksiatan, atau pahala. Dari segi ketaatan, maka
semua yang bisa dihapus oleh shalat dianggap dosa kecil, dan semua
yang bisa dihapus Islam atau hijrah maka termasuk dosa besar. Dari
segi kemaksiatan, maka semua kemaksiatan yang pelakunya berhak
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mendapatkan ancaman atau siksaan yang lebih besar daripada

ancaman atau siksaan bagi pelaku kemasiatan lain, maka ia tergolong

dosa besar. Sedangkan dari segi pahala, maka pelaku kemaksiatan bila
termasuk orang-orangyang didekatkan kepada Allah, maka dosa kecil
baginya menjadi dosa besar. Sungguh sebagian nabi telah mendapat

kecaman atas perkara-perkara yang jika dilakukan oleh selain mereka

niscaya tidak dianggap kesalahan." Perkataannya yang berkaitan

dengan ancaman dan siksaan telah mengkhususkan pernyataan

sebagian ulama bahwa tanda-tanda dosa besar adalah adanya ancaman

dan siksaan bagi pelakunya. Hanya saja konsekuensi perkataannya

adalah bahwa membunuh jiwa orang lain tidak termasuk dosa besar,

sebab meski disebutkan ancaman dan siksaan bagi pelaku perbuatan

ini, tetapi telah disebutkan pula ancaman dan siksaan lebih besar bagi
yafig membunuh anaknya. Oleh karena itu, yang benar adalah

pemyataan jumhur ulama bahwa perumpamaan tersebut terbagi

menjadi dosa besar dan dosa sangat besar.

An-Nawawi berkata, "Ada beberapa pendapat tentang batasan

dosa besar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dosa besar adalah

semua dosa yang Allah mengakhirinya dengan ancaman neraka,

murka, laknat, atau siksaan." Dia berkata, "Hal serupa juga disebutkan

dari Al Hasan Al Bashri." Adapun menurut kelompok lain, dosa besar

adalah suatu perbuatan yang pelakunya diancam neraka di akhirat atau

mendapatkan hukuman di dtrnia." Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara

mereka yang mengemukakan pemyataan ini secara tekstual adalah

Imam Ahmad seperti dinukil A1 Qadhi Abu Ya'la, dan dari kalangan

ulama madzhab Syafi'i adalah A1 Mawardi. Adapun teksnya adalah,

"Dosa besar adalatr apa yang wajib mendapatkan hukuman atau

ancaman." Nukilan dari Ibnu Abbas diriwayatkan Ibnu Abi Hatim

melalui sanad yang bisa dijadikan hujjah. Hanya saja di dalamnya

terdapat bagian yang terputus. Dia meriwayatkan melalui jalur lain

yang tidak terputus dan para periwayafirya boleh diterima dari lbnu
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Abbas, dia berkata, "Semua yang diancam Allah dengan neraka, maka
termasuk dosa besar."

Kebanyakan ulama madzhab Syaf i mendefinisikan dosa

besar dengan beberapa definisi lain. Di antaranya perkataan Imam Al
Haramain, "Dosa besar adalah setiap kejahatan yang pelakunya

dianggap merusak agama atau menunjuli&an komitmen yang kurang
terhadapnya." Al Hulaimi berkata, "Dosa besar adalah semua yang

haram karena dzatrya dan dilarang karena mal<na lain yang
terkandung." Ar-Raf i berkata, "Ia adalah perbuatan yang wajib
mendapatkan hukuman." Sebagian mengatakan, "Ia adalah apa yang
pelakunya diberi ancaman berdasarkan teks Al Qur'an atau Sunnah."
Inilah definisi paling banyak di kalangan para ulama madzhab Syaf i.
Namun, mereka lebih condong kepada pendapat yang pertama. Hanya
saja pendapat kedua lebih sesuai dengan apayang mereka sebutkan
tentang perincian dosa-dosa besar. Namun, timbul kemusykilan
karena sebagian perbuatan yang secara tekstual dinyatakan sebagai
dosa besar ternyata tidak ada ancaman tentangnya. Misalnya durhaka
kepada kedua orang tua. Sebagian imam memberi jawaban bahwa
yang dimaksudkan adalah mendefinisikan hal-hal yang belum
dinyatakan secara tekstual sebagai dosa besar.

Ibnu Abdussalam berkata dalam kitab Al Qawa'id, "Saya tidak
menemukan seorang pun ulama yang membuat definisi tentang dosa
besar, lalu dia tidak mendapatkan kritikan. Lebih tepat bila dikatakan
bahwa dosa besar adalah perkara yang memberi asumsi bahwa
pelakunya meremehkan agamanya selain yang telah dinyatakan secara

tekstual sebagai dosa besar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah definisi yang bagus. Al
Qurthubi berkata dalam kitab Al Mu/him, "Pendapat yang paling kuat
bahwa semua dosa yang dinyatakan secara tekstual sebagai dosa
besar, sangat besar, diancam dengan siksaan, dikaitkan dengan

hukuman, atau diingkari, maka termasuk dosa besar." Perkataan Ibnu
Shalah selaras dengan nukilan pertama dari Ibnu Abbas disertai
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tambahan adanya hukuman. Berdasarkan pengertian ini, maka jumlah

dosa besar sangat banyak. Adapun hal-hal yang ditegaskan dalam nash

sebagai dosa besar, maka akan diulas ketika membicarakan hadits Abu

Hurairah, gwlt litr t*\ (jauhilah tujuh perkara yang

membinasakan), pada pembahasan tentang perintah bertaubat kepada

orang-orang yang murtad. Kami akan sebutkan di tempat itu apa yang

disebutkan dalam hadits tentang tambahan atas tujuh perkara yang

dinyatakan secara tekstual sebagai dosa besar atau sesuatu yang

membinasakan. Menurut sebagian ulama bahwa dosa-dosa yang tidak

disebutkan secaxa tekstual sebagai dosa besar 
-meski 

termasuk dosa

besar- maka tidak memiliki batasan yang jelas.

Al Wahidi berkata, "Apa yang tidak disebutkan secara tekstual

oleh pembawa syariat sebagai dosa besar, maka mengandung hikmah

agar seseorang menahan diri untuk tidak terjerumus kedalamnya,

karena khawatir menjadi dosa besar. Sama seperti disembunyikannya

lailatul qadar, waktu yang dikabulkan doa pada hari Jum'at, serta

nama Allah yang paling agung.

Catatan

besar) tidak dipatrami secara zhatrirnya yang menunjullcan

pembatasan. Bahkan di sana terdapat kata min (sebagian) yang tidak

disebutkan secara tekstual, sebab ada hal-hal lain yang juga termasuk

dosa paling besar. Di antaranya hadits Anas tentang membunuh jiwa,

seperti akan dijelaskan di bab sesudahnya, hadits Ibnu Mas'ud, Li

|I+i ;ilr @pakah dosa yang paling besar?) lalu disebutkan zina

dengan istri tetangga, seperti akan disebutkan setelatr beberapa bab.

Selain itu juga ada hadits Abdullah bin Unais Al Juhani yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW ep,'u.*llt -W'FS- ;Sit -St b
(Termasuk dosa paling besar diantara-dosa-dosa besar -lalu
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disebutkan- sumpah palsu). Hadits ini disebutkan At-Tirmidzi
melalui sanad yang hasan. Ia memiliki pula pendukung dari haidts

Abdullah bin Amr bin Al Ash yang dikutip Imam Ahmad. Begitu pula

hadits Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, fi b'ot.

F ,Yt ff e "Pt frq! ;tSir gesungguhnya termasuk dosa

paling diantara dosa-dosa besar adalah seseorang melanggar
kehormatan seorang muslim), diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim
dengan sanad yang hasan, hadits Buraidah yang dinisbatkan kepada

Nabi SAW, pit {i ,,At ,P g -W f ii- l$ir Fl's2 (Termasuk

dosa paling besar di antara dosa-dosa besar Jalu disebutkan-
menahan sisa air dan menahan pejantan), dinwayatkan Al Bazzar
melalui sanad yang lemah. Hadits Ibnu Umar yang dinisbatkan
kepada Nabi SAW, yur'6J,il, ), igit'$t looro besar paling besar

diantara dosa-dosa besar adalah berburuk sangka kepada Allah),
yang diriwayatkan Ibnu Mardawaih melalui sanad yang lemah.
Serupa dengannya hadits Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi
SAW, ,Y '& +t'e'nbt 61 giapakah yang lebih zhalim

daripada mereka yang mencipta seperti ciptaan-Ku). hadits ini baru
saja disebutkan pada pembahasan tentang pakaian. Hadits Aisyah,
'nair ilfir Ar Q,7e7t';a5.1 ltaAJaki paling dimurkai Allah adalah

yang paling keras dan menentang), yang diriwayatkan Imam Bukhari
dan Muslim. Telah disebutkan pula hadits Abdullah bin Amr, ff n
i6J J*!)t ",*r"'ot g(31 germasuk dosa paling besar diantara dosa-

dosa besar adalah seseorang mencaci maki bapal<nya), tetapi ini
termasuk durhaka.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Disimpulkan dari kalimat, 'dosa
paling besar diantara dosa-dosa besar' tentang pembagian dosa
kepada dosa besar dan dosa paling besar. Disimpulkan pula darinya
bahwa di antara dosa-dosa itu ada dosa yang kecil. Namun,
kesimpulan ini perlu diteliti, karena mereka yang berpendapat bahwa
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semua dosa adalah besar, berarti kata kabaa^ir dan dzunuub,

menurutnya, menunjukkan satu makna. Seakan-akan dikatakan,' alaa
unabbi'ukum 'alaa akbari adz-dzunuub?' (maukah aku beritahu

tentang dosa paling besar?). Dia berkata, "Semua yang disebutkan

sebagai dosa paling besar tidak berarti memiliki tingkatan yang sama,

karena syirik kepada Allah lebih besar daripada semua yang

disebutkan bersamanya."

,1rr. :Jr.,.alr gyirik kepada Allah). Ibnu Daqiq Al Id berkata,

"Mungkin yang dimaksudkan adalah kufur. Disebutkannya secara

khusus adalah karena keberadaan:rya telah mendominasi, khususnya

di negeri Arab. Ia disebutkan untuk menyitir jenis-jenis kekufuran
yang lain. Namun, mungkin juga yang dimaksud adalah syirik secara

khusus. Hanya saja kemungkinan ini menjadi lemah, karena sebagian

kufur lebih besar daripada syirik, yaitu menghilangkan makna dari

sifat-sifat Allah. Dengan demikian, kemungkinan pertama menjadi

lebih kuat.

$if;it 3*t (Dan durhaka kepada kedua orangtua). Hal ini

baru saja dipaparkan. Disebutkan sebelumnya -pada hadits Anas

berikut- tentang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar.

'#i 
"5!1tt€3 

goanya beliau bersandar,lalu duduk). Dalam

riwayat Bisyr bin Al Mufadhdhal dari Al Jurairi pada pembahasan

tentang kesaksian disebutkan, GSJ| bft *t (beliau duduk, dan

sebelumnya bersandar). Adapun pada pembahasan tentang

permintaan izin disebutkan sama dengan versi yang pertama.

,)t:) Yi ,rrl1t israss siJr ;t: .ti ,rrl1r israss :slJ, Jit l1 lut

dusta dan kesaksian palsu, ketahuilah dan perkataan dusta dan

kesalrsian palsu", beliau senantiasa mengatakannya hingga aht
berkata, "Beliau tidak diam"). Demikian yang disebutkan dalam
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jalur ini. Dalam riwayat Bisyr bin Al Mufadhdhal disebutkan, 7i Jti6

'c5., t4 rii ,P 6:;fi ,)\ t1i ,)iJt J:jj (Betiau bersabda,

"Ketahuilah dan perkataan dusta", beliau senantiasa mengulanginya

hingga kami berkata, "Mudah-mudahan dia diam"). Maksudnya,

kami berharap beliau diam sebagai sikap kasih sayang kepadanya,

karena mereka melihat kekhawatiran beliau dalam hal ini. Ibnu Daqiq

A1 Id berkata, "Perhatian beliau SAW yang begitu besar mengenai

kesaksian palsu, mungkin karena ia mudah terjadi pada manusia,

banyak diremehkan, dan kerusakarurya sangat rentan. Hal itu, karena

kesyirikan akan dijauhi seorang muslim dan kedurhakaan tidak selaras

dengan tabiat. Adapun faktor pendukung perkataan dusta cukup

banyak sehingga layak diberi perhatian khusus. Namun, ini tidak

menunjukkan kedudukarlnya lebih besar dibandingkan hal-hal yang

disebutkan bersamanya." Dia berkat4 "Adapun penyebutan

'kesaksian' sesudah 'perkataan dusta' harus dipahami sebagai

penekanan, karena bila kita pahami secara mutlak niscaya safu

kedustaan termasuk pula dosa besar, padahal tidak demikian adanya.

Apabila sebagian dusta dinyatakan secara tekstual sebagai dosa,besar

seperti firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 112, e;$?'*SJ-U:,

q 6, sW. ,Fl u6 6-; j,) y" j *y \i (Dan barangsiapa yang

mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada

orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia telah berbuat

suatu kebohongan dan dosa yang nyata), maka berarti ia memiliki
tingkatan yang berbeda-beda sesuai perbedaan kerusakarurya." Dia
berkata, "Hadits shahih telah menyatakan bahwa ghibah
(menggunjing) dan namimah (adu domba) termasuk dosa besar.

Ghibah memiliki tingkatan yang berbeda-beda sesuai perbedaan

perkataan yang dipergunjingkan. Ghibah yang mengandung unsur

tuduhan perzinaan termasuk dosa besar, dan tidak sama dengan

ghibah tentang keburukan fisik atau penampilan."
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Ulama selainnya berkata, "Bisa saja ini termasuk menyebutkan

kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat ulnum, sebab

semua kesaksian palsu adalah perkataan dusta, dan tidak sebaliknya.

Mungkin juga yang dimaksud perkataan dusta adalah jenis dusta yang

khusus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat yang lebih tepat adalah

apa yang dikatakan syaikh. kri dikuatkan adanya keraguan dalam hal

itu sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas sesudahnya. Hal ini
menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah satu. Al Qurthubi berkata,

"Kesaksian palsu adalah kesaksian dusta untuk mencapai maksud

yang batil, seperti menghilangkan nyaw4 mengambil harta,

menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Tidak ada

di antara dosa besar sesudah syirik kepada Allah yang lebih berbahaya

dan lebih banyak kerusakannya dibanding kesaksian palsu. Sebagian

ulama mengatakan maksud perkataan dusta dalam hadits ini adalah

kekufuran, sebab orang kafir akan memberi kesaksian dusta. Namun,

pendapat ini lemah. Ada pula yang mengatakan maksudnya adalah

orang menghalalkan kesaksian dusta. Kemungkinan ini juga cukup

jauh.

;: 6 or .irr {3 (Jbaiditlah bin Abu Bakar).Maksudnya, Ibnu

Anas bin Malik. Pada pembahasan tentang kesaksian dari riwayat

Wahab bin Jarir dan Abdul Malik bin Ibrahim, dari Syu'bah

disebutkan seperti ini.

i.,,f -b'tfi.UKt *: *v iiut & l' J*ift (Rasututtah

SAW menyebutkan dosa-dosa besar atau ditanya tentang dosa-dosa

besar). Demikian disebutkan dalam riwayat ini disertai keraguan.

Sementara pada pembahasan tentang kesaksian disebutkan tanpa

keraguan bahwa "Beliau ditanya..." dan seterusnya. Pada pembahasan

tentang diyat (denda pembunuhan) dari Umar 
-yakni 

Ibnu Marzuq-
dari Syu'bah, dari Ibnu Abu Bakar disebutkan, il' & Ct ,f inl'?
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.irq 3r.,3lr i.6t Fi ,iti t, * (Anas mendengar dari Nabi SAW

berkata, "Dosa yang paling diantara dosa-dosa besar adalah syirik
kepada Allah"). Begitu pula kami riwayatkan dalam Y,ttab Al Iman

karya Ibnu Mandah, dan dalam kitab Al Qudhat karya An-Naqqasy

melalui jalur Abu Amir Al Aqadi, dari Syu'batr. Imam Al Bukhari

mengutipnya melalui jalur mu'allaq pada pembahasan tentang

kesaksian dari Abu Amir tanpa mengutip redaksinya. Hal ini sesuai

dengan hadits Abu Bakrah bahwa hal-hal yang disebutkan termasuk

dosa paling besar dan bukan sekadar dosa besar.

Ul yiit Ji i,:'6 ti.r!;,\ f'\'€#t r( itli (Betiau bertrata,

"Maukah alat beritahukan kepada kalian tentang dosa paling besar

diantara dosa-dosa besar? " Beliau berlcata, "Perlcataan dusta... ").

Secara zhahir beliau mengkhususkan dosa yang paling besar adalatr

perkataan dusta. Namun, riwayat yang saya sitir sebelumnya

menunjukkan bahwa empat perkara termasuk dalam hal ini.

,tl1t'asqs ,i6 ili ,* gti $A ;rrt ,rr!1t i:tr4s 1,6 ')( (Atuu

kesalrsian palsu. Syu'bah berkata, "Menurut dugaanlru yang paltng
htat beliau mengatakan 'kesal<sian palsu"'). Saya (Ibnu Hajar)
katakan, penegasan hal itu terdapat dalarn riwayat Wahab bin Jarir dan

Abdul Malik bin Ibrahim pada pembahasan tentang kesaksian.

Qutaibah berkata, "Dan kesaksian palsu", tanpa ragu. Imam Muslim
mengutip melalui Khalid bin Al Harits, dari Syu'bah, "Dan perkataan

dusta".

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Disukai mengulangi nasehat sebanyak tiga kali agar lebih
dipahami.

2. Kecemasan pemberi nasehat dalam nasehatnya agar lebih
berkesan bagr yang dinasehati serta bisa menjauhkannya dari
perbuatan yang dilarang.
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3. Beratnya masalah kesaksian palsu karena kerusakan yang

ditimbulkannya, meskipun tingkatannya berbeda-beda.

Az-Zuur (palsu) adalah menggambarkan sesuatu tidak seperti

hakikatnya. Terkadang kata ini dinisbatkan kepada perkataan sehingga

mencakup dusta dan batil. Kadang pula dinisbatkan kepada kesaksian

sehingga menjadi khusus baginya. Sesekali dinisbatkan kepada

perbuatan seperti sabdanya, )r3 G:f d) @emakai dua pakaian

kedustaan). Begitu pula penamaan rambut yang disambung sebagai

'zuur' seperti disebutkan pada pembahasan tentang pakaian.

Perbedaan maksudnya sudah disebutkan berdasarkan firman-

Nya dalam surah A1 Furqaan ayat 72, tjlr o!$i" I U:n$ @an

orang-orang yang tidak memberikan kesal<sian palsu). Pendapat

paling kuat tentang maksud 'zuttr' di sini adalah kebatilan. Artinya,
mereka tidak menghadiri perkara-perkara yang batil.

Pelaiaran yans dapat diambil

1.

2.

Anjuran menjauhi dosa-dosa besar untuk mendapatkan

pengampunan dosa-dosa kecil seperti yang dtjanjikan Allah.

Belas kasih murid terhadap gurunya apabila melihatnya dalam

keadaan cemas, dan harapan murid agar guunya tidak marah

karena dapat mengakibatkan perubahan keadaan jasmani.

7. Menjalin Hubungan Baik dengan Orangtua yang Musyrik

/l4f
,Uu C#L

?nt *>, f "ri 
*, ir;i d?i

,lt') ,)L i,r Jt" ,1t W e

1 .,o 11,o.,
6.1 u1t;l olte

:.. ,, tl o:1
4,.f-1 t .-el .-31

'/J (-) l.)
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:4* u.t JG .4 :Ju \q+i pj t" \t -+ *!t .,Jjl;t

.(g-ilr ei*.vt"ily-,.1, fh,fWD '(a i,t;?rt,Si1v

5978. Dari Hisyam bin Urwah, bapakJcu mengabarkan

kepadaku, Asma' binti Abu Bakr RA berkata, "Ibuku datang

kepadaku dengan senang hati pada masa Rasulullah SAW. Aku
bertanya kepada Nabi SAW apakah aku boleh menjalin hubungan

baik dengannya? Beliau menjawab, 'Ya'." Ibnu Uyainah berkata,

"Allah menunrnkan tentangnya,'Allah tiada melarang kamu untuk

berbuat baik dan berlalru adil terhadap orang-orang yang tiada

memerangimu karena ogama'." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 8)

Keteransan Hadits:

(Bab menjalin hubungan baik dengan orangtua yang musyrik).

Disebutkan hadits Asma' binti Abu Bakar, "Ibuku datang kepadaku

dan dia dalam keadaan senang hati," yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang hibah. Sudah dijelaskan pula perbedaan tentang

kata ry\ apakah menggunakan huruf mim (raaghimah) atau

ba'(raaghibah). Ath-Thaibi berkata, "Adapun yang benar jika kata

Vti tidak dikaitkan dengan sesuatu, maka artinya senang hati

terhadap Islam, dan bukan yang lain. Namun, bila dikaitkan dengan

perkataannya 'masih musyrik' atau 'di masa Quraisy' maka artinya

senang hati untuk menjalin hubungan baik denganku. Adapun bila
riwayat yang benar menggunakan kata lfit-; maka artinya tidak

senang terhadap Islam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adapun yang menggunakan huruf
ba', maka kala muthlaq didalamnya dipahami di bawatr konteks

muqayyad, sebab ia adalah satu hadits tentang satu kisah. Dalam hal

ini harus mernbatasi malananya, jika ditinjau dari sisi lain. Sekiranya

ibunya datang kare,na senang terhadap Islam tentu Asma' tidak perlu
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minta izin untuk menjalin hubungan baik dengannya, karena
melunakkan hati seseorang untuk Islam sudah merupakan perkara
masyhur dari perbuatan Nabi SAW dan juga perintahnya. Oleh karena
itu, tidak perlu lagi minta izin kepada beliau SAW dalam hal tersebut.

8. Perempuan Menjalin Hubungan Baik dengan Ibunya
sementara Dia Memiliki Suami

..".: ... !2..t , . tl o . I o i.:.,,o I o, i,ct c,
,-t-; W G-,- 45 r^b ,lS €l c>ru:q:Jti gt*,l f 6SS f

U'd"e ,it't-*i*\, * 4,\:r.^G\ts*:
:Js rti+Gf ,+:riej'di €l oI. d *', ,ll'?ri *

*#i&,e
5979. Dari Urwah, dari Asma', dia berkata, "Ibuku datang dan

dia masih musyrik -pada masa Quraisy di waLrtu mereka berdamai
dengan Nabi SAW- bersama bapaknya. Aku minta fatwa kepada Nabi
SAW seraya berkata, 'Ibuku datang dan dia dalam keadaan senang

hati'" Beliau bersabda, 'Ic! Jalinlah hubungan baik dengan ibumu'."

;?i ota:" (: oi i?i d$ i/. iur :'?Ll nr # d/. .:ur )# f
-*t * \t "b';:t d- jU * ,ia #t"p:,i|*,r oi

.Mr, r'6\ $:r:atr;>$u 6)V ,jw
5980. Dari Ubaidillah bin Abdillah, ."r,rrrr*r** Abdullah

bin Abbas mengabarkan kepadanya, Abu Sufyan mengabarkan

kepadanya, Heraklius mengirim utusan kepadanya dan berkata,

'Apakah yang dia perintahkan?" Maksudnya, Nabi SAW. Dia
menjawab, "Dia memerintahkan kami mengerjakan shalat,
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l

bersedekah, menjaga kehormatan diri, dan menjalin hubungan baik

dengan keluarga."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan dua hadits. Pertama, hadits Abu

Sufyan tentang kisah Heraklius. Dia menyebutkan sebagian dari hadits

tersebut, yaitu perkataan Abu Sufyan, "Beliau -Nabi SAW-

memerintahkan kami mengerjakan shalat, menjaga kehormatan diri,
dan mdalin hubungan baik dengan keluarga." Hadits ini sudah

dijelaskan di awal kitab Shahih Bukhari. Saya menyebutkan pula

sejumlah faidahnya dalam tafsir surah Aali Imraan. Maksud

penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat 'menjalin

hubungan baik dengan keluarga'. Kedua, hadits Asma' binti Abu
Bakar yang telah disitir pada bab sebelumnya. Imam Bukhari

menyebutkannya melalui jahr mu'allaq, "Al-Laits berkata: Hisyam

menceritakan kepadaku", lokrri Ibnu Urwah.

Kami sempat menemukannya melalui jalur ymg maushul

dalam kitab Mustakhraj Abu Nu'aimhingga Al-Laits. Kemudian kami

temukan pula melalui jalur yang ringkas dalam Yitab Juz'u Abi Al
Jahm Al Ala' bin Musa dari Al-Laits. Ibnu Baththal berkata,

'?emahaman judul bab berasal dari hadits Asma', sesungguhnya Nabi

SAW membolehkan bagi Asma' menjalin hubungan baik dengan

ibunya, dan dalam hal ini beliau tidak mensyaratkan musyawarah

dengan suami." Dia berkata pula, "Di dalamnya terdapat hujjah bagi
yang membolehkan perempuan menggunakan hartanya tanpa izin
suaminya." Namun, tentu saja pendapat yang mensyaratkan hal ifu
bila memiliki dalil yang khusus, maka ia lebih dikedepankan daripada

indikasi hadits muthlaq dalam hadits Asma'.
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9. Menjalin Hubungan Baik dengan Saudara Laki-laki yang

Musyrik

a?t ,Ji- t1#L ?nt urt'* ,y.t i# :J$ t6-: I n' * f
,;5it ?i Wt: ,i 6;t ,1,,t S-:., t- :Ju" ,76 it; aL'k
* UtGje .ti Gv,* \ u sy'p.ct_,,sG ."gIt aiu Sy,

q$l ;.5,i* *, * Jt J:-'rG1!*r W *; * ht

'ri q:q ,St ,t*."aa, t*kyzf I jt:Jv Yas G \*t '* ",-e'oi'# *,yt ;,i j ;y * a,y.,G .a;:
5981. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar

Ibnu Umar RA berkata, "IJmar melihat hullah (satu stel pakaian) yang

terbuat dari sutera dijual. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, belilah ini
dan pakailah hari Jum'at serta saat utusan datang kepadamu'. Beliau

bersabda, 'Hanya saja yang memakai ini adalah orang tidak memiliki

bagian (di akhirat)'. Lalu didatangkan kepada Rasulullah SAW

sejumlah hull ah, maka beliau mengirim saftr hull ah kepada Umar. Dia
berkata, 'Bagaimana aku memakainya sementara engkau telah

mengatakan tentangnya apa yang engkau katakan?' Beliau bersabda,

'Sesungguhnya alru tidak memberikannya kepadamu untuk engkau

pakai, tetapi (agar) engkau menjualnya atau memakaikannya ftepada
orang lain).'Al*rirnya Umar mengirimnya kepada saudaranya yang

belum Islam di antara penduduk Mal&ah."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar, "lJmar melihat

hullah yang terbuat dari sutera dijual" yang sudah dipaparkan pada

pembalrasan tentang pakaian. Kalimat W 6$$ 1t"npi engkau
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6 *'*
1 lz

.l z t t6,

) -?J dl {e

menjualnya) dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, (foiJ, (agar

engkau menjualnya).

10. Keutamaan Mempererat Hubungan Kekeluargaan

:,ii .c / t t c . '.,.1t cr /
a>Jb U ,g-f + dt^:e ,ql ._,

...-^At +U F,eVi )',s;',
5982. Dari Ibnu Utsman, aku mendengar Musa bin Thalhah,

dari Abu Ayyub, dia berkata, "Dikatakan, wahai Rasulullatr,

beritahukan kepadaku amalan yang memasukkanku ke dalam

surga...."

j; itl:i- ii!, ;';./ er * ; ukL u.t r
?nt orr'qru\i oi|oiy'"AL; ;; q*.

.'i u ;i t1 :irar ivt .Ur ,;l+U ,$L. ;'.,;f ,"i,r .1; I t:- :Jv9,' - t
\t ,*'Ct ;a .{ c ".:rl ,'{*,) *v \t * }tt Ji; lw
,iti'1t ,j:i:, ,e>tbt #, ,* ,, lf v ir * ,*, t,

.*t; eok'ifk ,JG .6:)3,e!)r ffi
5983. Dari Ibnu Utsman bin Abdullah bin Mauhab dan

bapaknya Utsman bin Abdullah, batrwa keduanya mendengar Musa
bin Thalhah, dari Abu Ayyub Al Anshari RA, sesungguhnya seorang

laki-laki berkat4 "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan
yang memasukkanlru ke dalam surga." Orang-orang berkata, "Ada apa

dengannya. . . ada apa dengannya..." Rasulullah SAW bersabda, "Dia
memiliki keperluan." Nabi SAW bersabda, "Hendaklah engkau
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menyembah Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya,

mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mempererat hubungan

kekeluargaan. Tinggalkanlah dia." Dia berkata, "Seakan-akan dia

berada di atas hewan tunggangannya."

Keterangan Hadits:

Kata ar-rahim dipakai untuk arti kerabat yang memiliki

hubungan nasab, baik tergolong ahli waris atau bukan, mahram

mauprm bukan mahram. Sedangkan menurut sebagian, kata tersebut

hanya untuk mereka yang menjadi mahram saja. Namun, pendapat

pertama yang dianggap lebih kuat, sebab konsekuensi pendapat kedua

bahwa anak-anak paman dari pihak bapak dan anak-anak paman dari

pihak ibu tidak masuk keluarga (rafuim). Padahal tidak demikian.

Disebutkan hadits Abu Ayyub Al Anshari, "Dia berkata,

dikatakan 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang

memasukkanku ke dalam surga'." Dia menyebutkannya melalui dua

jalur. Di dalamnya terdapat kalimat, "Dia memiliki keperluan" dan

"Engkau mendiriknn shalat, mengeluarkan zakat, dan mempererat

hubungan kekeluargaan." Hadits ini sudah dijelaskan pada

pembahasan tentang zakat.

11. Dosa Orang yang Memutuskan

? s , a ,o.t

9b ; ';;; oL,:,:u nu, i ;; '; lU Li oW it *
.UC -^;r S-*y ,i* *i ilL\t **Ut y ^fr;;i

5984. Dari Ibnu Syihab, bahwa Muhammad bin Jubair bin

Muth'im berkata bahwa Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadanya,
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sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Tidak akan

masuk surga orang yang memutuskan (hubungan kekeluargaan)."

Keterangan Hadits:

(Bab dosa orang yang memutuskan/. Maksudnya, memutuskan

hubungan kekeluargaan.

"*13 &jt t U 1 (Tidak akan masuk surga orang yang

memutuskan). Demikian dia sebutkan dari jalur Uqail. Begitu pula

dalam riwayat Muslim dari Malik dan Ma'mar, semuanya dar: Az-
Ztt'ti. Imam Buldlari menyebutkan dalam lotab Al Adab Al Mufrad

dari Abdullah bin Shalih dari Al-Laits, dan dikatakan kepadanya, '*ti

g : OanS memutus kan keke luar gaan). ImamMuslim dan At-Tirmidzi

meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zlthi, sama seperti

riwayat Malik. Suffan berkata, "Maksudnya, memutuskan hubungan

kekeluargaan."

Ibnu Baththal menyebutkan bahwa sebagian murid Sufyan

mengutip darinya sama ssperti riwayat Abdullah bin Shalih, lalu
disisipkan penafsiran tersebut. Redaksi seperti ini dinukil dari Al
A'masy, dari Athiyyatr bin Abu Sa'id, seperti diriwayatkan Ismail Al
Qadhi di kitab Al Ahkam, dan dari jalur Abu Haiz (Abdullah bin Al
Husain, qadhi Sijistan), dari Abu Burdatr, dari Abu Musa, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW , ,b;Albi \i ,f 6tA $it ,FU)
fi '*ti lj (Tidak akan masuk surga pencandu khamer, tidak juga

orang yang membenarkan sihir, dan tidak pula orang yang

memutusknn hubungan kekeluargaan). Hadits ini diriwayatkan Ibnu
Hibban dan Al Hakim.

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Bakrah, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW, ,;.-tni, *€A.\, ,H-bi'tl+( .t n O

g,")r t;#i 4t n iiilr \ri i ,,r'r;-6 e. $fur g Qia* ada suatu dosa
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yang lebih patut disegerakan oleh Allah balasannya di dunia

disamping apa yang disiapkan bagi pelalatnya di akhirat, daripada

perbuatan zhalim [aniayal dan memutuskan hubungan kekeluargaan).

Imam Bukhari mengutip dalam lotab Al Adab Al Mufrad dari hadits

Abu Hurairah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ?:tI {.'J|*rei 
"01

f t *rik #li ,z1l& z)t 
'* # ,)S .py' lsesungguhnya amal

perbuatan anak keturunan Adam [manusial ditampakkan pada setiap

sore hari Kamis malam Jum'at, maka tidak diterima amalan orang

yang memutuskan hubungan kekeluargaan). Ath-Thabarani

menyebutkan dari hadits Ibnu Mas'ud, *'6 O)t "ziiii ,r:tt .ttj:.1'01

f?t (Sesungguhnya pintu-pintu langit ditutup bagi orang yang

memutuskan hubungan kekeluargaan). Iman Bukhari menyebutkan

pula dalam tttab Al Adab Al Mufrad dari hadits Ibnu Abi Aufa, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW , f:jt '*tt # ii ,P JF | ^:,Llt'01
(Sesungguhnya rahmat tidak turun kepada kaum yang di antara

merelrn ada orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan). Ath-

Thaibi menyebutkan bahwa kemungkinan maksud 'kaum' di sini

adalatr mereka yang membantu si pelaku dan tidak mengingkarinya'

Namun, mungkin juga maksud 'rahmat' di sini adalatr hujan. Hujan

tidak diturunkan kepada manusia secara umum akibat buruknya

perbuatan memutuskan hubungan kekeluaxgaan.

12. Orang yang Ditapangkan Rezekinya karena Mempererat

Hubungan Kekeluargaan

Jh'd; ,JG *?nt *zti;) sj I *,*,' €j i {.*' *
17^I-'ol, r.'l G'i L4- ol;?'o1 ,iF- *i r:)L li,r *L "i,r

.+:r'JA; jl 6.'i
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5985. Dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dia
berkata: Aku mendengar Rasulullah sAw bersabda, "Barangsiapa
yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan [dipanjangkanJ
us ianya, maka hendaklah memp ererat hubungan keke luargaannya. "

*\t & yt J;, ol #t'; Ul d?i ,J6 7W i, *'JA1 ,if e'i *t'oi: vl e xi'L;. oi 3f ,r ,ju';-t
.+.,

5986. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Anas bin Malik
mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Rasuluilah sAw bersabda,
"Barangsiapa yang ingin ditapangkan rezebinya, dan diakhirkan
[dipanjanganJ usianya, maka hendaklah dia mempererat hubungan
kekeluargaanya. "

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ibrahim bin
Al Mundzir, dari Muhammad bin Ma,an, dari bapaknya, daisa,id ibn
Abi sa'id, dari Abu Hurairah RA. Muhammad bin Ma'an adalah Ibnu
Muhammad bin Ma'an bin Nadhlah bin Amr. Adapun Nadhlah (kakek
tertinggi daripada Muhammad) tergolong sebagai sahabat. Namun,
riwayatr:ya sangat sedikit yang akurat dan tidak ada dalam shahih
Bukhari selain di tempat ini. Demikian pula harnya dengan bapaknya.
Hanya saja dia merniliki hadits lain di satu atau dua tempat dalam
Shahih Bukhari.

4 g.t il i q;, (Sa'id, dia adalah lbnu Abu Sa'id).

Maksudnya, Ibnu Abu Sa'id Al Maqburi.
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*l:: .'J ii JL$- 'ol t? U (Barangsiapa yang senang

dilapangkan rezekinya). Dalam hadits Anas disebutkan, "r+i ,i
(Barangsiapa yang suka). At-Tirmidzi mengutip melarui jalur lain

-dan dia menyatakan derajatnya hasan- dari Abu Hurairah, + "ot

irtt .J i* ,lri' G i,,i,; ,f1, ,l ,3; f"j, (sesungsuhnia

mempererat hubungan kekeluargaan dapat mendatangkan kecintaan
pada keluarga, memperbanyak harta, dan mengakhirkan
[memperpanjangJ usia).Imam Ahmad mengutip dengan sanad yang
para periwayatrya tsiqah dari Aisyah, yang dinisbatkan kepada Nabi
SAw, l6}!' Q 9t*-1-: )rl-s grlJ- F ',*i l4,,#i g:)t V
(mempererat hubungan kekeluargaan, sikap baik dalam bertetangga,
dan berakhlak mulia, akan memakmurkan tempat tinggar dan
menambah umur). Abdullah bin Ahmad meriwayatkan di kitab
Zawa'id Al Musnad, dan Ar Bazzar -dinyatakan shahih oleh Al
Hakim- dari hadits Ali, sama seperti dua hadits di bab ini, dia berkata,
j.,lr * * Utt (menghindarkan darinya kematian yang buruk). Abu
Ya'la meriwayatkan dari Anas, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW,

:il' 4 g, cjui ,liir ,J g, i' LJ fl; il*j t6:rat "o,t

(sesungguhnya sedekah dan mempererat hubungan kekeruargaan,
Allah alran menambahkan umur dan menghindarkan kematian yang
buruk dengan sebab keduanya). Namun, sanad-nya lemah. Imam
Bukhari menyebutkan dalam kitab Al Adab At Mufrad darthadits Ibnu
Umar dengan redaksi, , 'iU' ei, q* e ti; g) ,pr, ,i3 

6l U
'^Si '6f:t (Barangsiapa bertakwa t 

"poao 
Tuhannya dan mempererat

hubungan kekeluargaannya niscaya umurnya akan dipanjangkan,
hartanya diperbanyak, dan dicintai lceluarganya).

t-lf e (Pada umurnya), maksudnya ajarnya.Ajal dinam ai atsar
(ejak) karena ia mengikuti umur.
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Kata itu berasal dari bekas/jejak perjalanan di tanah. Apabila

seseorang meninggal, maka tidak tersisa gerakannya sehingga jejak

kakinya tidak berbekas di tanah. Ibnu At-Tin berkata, "Makna zhahir

hadits bertentangan dengan firman Allah Al A'raaf ayat 34, ,E tiV
',tifu- t) abt, it:"r:Ai- , 'rrlt @aka apabila telah datang

waHunya mereka tidak dapat mengundurknnnya barang sesaatpun

dan tidak dapat (pula) memajukannya).Unftrk menggabungkan antara

keduanya dapat ditinjau dari dua sisi:

Pertama, tambahan umur yang dimaksud adalah tambahan

dari keberkahan umur karena mendaptkan taufik kepada ketaatan,

mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang bermamfaat

baginya di akhirat, dan menjaganya dari perbuatan yang sia-sia.

Serupa dengan ini apa yang disebutkan dari Nabi SAW bahwa umur

umatnya lebih pendek dibandingkan umur umat-umat terdahulu, maka

Allah memberikan lailatul q adar kepada mereka.

Kesimpulannya, mempererat hubungan kekelu ar gaarL menj adi

sebab mendapatkan taufik dan hidayah kepada ketaatan dan dijaga

dari kemaksiatan, maka setelah meninggal namanya tetap harum dan

terkenang, seakan-akan dia belum meninggal. Di antara perkara yang

bisa mendatangkan taufik adalah ilmu yang dimamfaatkan

sesudahnya, sedekah yang terus mengalir, serta keturunan yang shalih.

Hal ini akan dijelaskn pada pembahasan tentang takdir.

Kedua, tambahan umur yang dimaksud adalah dipahami dalam

arti yang sebenarnya. Hal ini ditinjau dari segi ilmu malaikat yang

ditugaskan mengurus umur manusia.

Adapun yang pertama sebagaimana diindikasikan oleh ayat,

maka ia dinisbatkan kepada ilmu Allah. Seakan-akan dikatakan

kepada malaikat, 'tImur fulan seratus tahun jika dia mempererat

hubungan kekeluargaan dan enam puluh tahun jika dia

memutuskannya." Sementara telah ada dalam ilmu Allah apakah

orang itu mempererat hubungan kekeluargaan atau memutuskannya.
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Maka apa yang ada dalam ilmu Allah tidak dimajukan dan tidak pula

diakhirkan. Adapun yang ada dalam ilmu malaikat, inilah yang

mungkin bertambah dan berkurang, dan ini pula yang diisyaratkan

firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat39, ?t ,ry: 3"1 ,rX-r; iirr jid;
,./$jr @llah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan

menetapkan [apa yang Dia kehendakiJ, dan di sisi-Nya-lah terdapat

Ummul-Kitab [Lauh Mahfuzh].). Oleh karena itu, penghapusan dan

penetapan tersebut ditinjau dari apa yang ada pada ilmu malaikat.

Sementara apa yang ada dalam Ummul Kitab, itulah yang ada dalam

ilmu Allah, maka tidak ada yang dihapus. Hal ini disebut qadhd al

mubram (keputusan yang pasti). Sementara yang satunya disebutkan

qadha mu'allaq fteputusan yang terkait pada faktor tertentu). Namun,

tinjauan yang pertama lebih sesuai dengan redaksi hadits di bab ini,

karena atsar (ejak) adalah yang mengikuti sesuatu. Apabila

diakhirkan, maka sangat tepat bila dipahami dengan arti disebut-sebut

kebaikannya sesudah orangnya meninggal." Ath-Thaibi berkata,

"Tinjauan pertama lebih kuat, ini pula yang diisyaratkan perkataan

penulis krtab Al Faa'iq. Dia berkata, 'Mungkin maknanya, Allah

membiarkan peninggalan orang yang mempererat hubungan

kekeluargaan dalam waklu yang lama di dunia, tidak cepat hilang,

sebagaimana peninggalan orang yang memutuskan hubungan

kekeluargaan hilang dengan cepat. Ketika Abu Tamam melantunkan

bait-bait sya'ir pujian bagi seseorang maninggal:

Matilah harapan s ep eninggal Muhammad,

orang-orang pun terhenti melalatkan p erj alanan -

Maka Abu Dulaf berkata, 'sungguh tidak akan meninggal

siapa yang ditujukan sya'ir ini kepadanya'." Sehubungan dengan ini

perkataan Al Khalil Alaihissalam dalam surah Asy-Syu'araa' ayat 84,
',y:a7t e 9V oLJ. \), )atj (dan iadikanlah alat buah tutur yang

baik bagi orang-orang [yang datangJ kemudian). Disebutkan tentang

penafsirannya pendapat yang ketiga, seperti diriwayatkan Ath-
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Thabarani dalam kitab Al Mu jam Ash-Shaghir melalui sanad ymg
lemah dari Abu Ad-Darda', dia berkata, * iut * :t )h'+ ';'5

'jr; ii,r ,)ri ,gt' G ttif 4 ,)ui ,^s7t e { ,4 e) ,kt U ru,
.eri.. b n oiU aa.br i!-fir i'ok ,y';,',Fi t1fll, ,';r+i iE tsp

(Disebutkan di slsl Rasulullah SAW orang yang mempererat
hubungan kekeluargaan, dimana ajalnya diakhirkan. Dia berkata,
"Sesungguhnya ia bukan ditambah umurnya. Allah berfirman,
'Apabila datang ajal mereka'.... Namun, seseorang memiliki
keturunan yang shalih yang berdoa untulotya sesudah dia meninggal).
Dia meriwayatkan pula dalam ?,rtab Al Mu jam Al Kabir dari hadits
Abu Mast'a'ah Al Juhani, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, &r Ll

ea.o 7r\ it iss-i 61i|ry ,tpri;E titt t ?,1- | gesungguhnya Ailah

tidak mengakhirkan satu jiwa sesudah datang ajalnya. Hanya saja
tambahan umur adalah keturunan yang shalih). Ibnu Faurak
menegaskan maksud tambahan umur adalah dihilangkan gangguan
dari orang yang berbuat baik dalam pemahaman maupun akalnya.
Adapun ulama lain mengatakan yang lebih umum daripada itu
mencakup keberkahan pada rezeki, ilmu, dan yang sepertinya.

13. Barangsiapa Menyambung Hubungan Kekeluargaan Niscaya
Allah Akan Menyambung Untuknya

';" LU )q;. q" q"L q ,Ju iri c.i u. *-:d ,r
.b ;pt"di ht'ot ,,SG *:, itL h, -u ,4t * 1;:; gj
:)s .al,,b;)t o $r rtitl)t '7t;, tr, :|1t Ut; :& 'n tj tit

t1- t ,Us r,)1b V Ul, *uCi'; ki"oi '&j 6l ,:€
c t c,

o! tteltt ,*t *br * atJJ,1,io .$ i,,SG .l-,,

1

l

l

t

FATIIUL BAARI - 59



.;&v\f ry$,;fj ,psitt 4 r

5987. Dari Muawiyatr bin Abu Muzarrid, dia berkata: Aku
mendengar pamanku Sa'id bin Yasar menceritakan dari Abu Hurairah,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "sesungguhnya Allah menciptakan

ciptaan fmakhlukJ. Hingga ketika selesai dari penciptaannya, maka

rahim (hubungan kekeluargaan) berkata, 'Ini adalah maqam (tempat)

orang berlindung kepada-Mu daripada memutuskan kekeluargaan'.

Allah berfirman, 'Ya, tidakkah engkau ridha bahwa Aku mempererat

hubungan dengan orang yang mempererat hubungan denganmu, dan

aku memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan

hubungan dengamu?' Rahim berkata, 'Bahkan aht ridha wahai
Tuhan'. Allah berfirman, 'Ia untulsna'. " Rasulullah SAW bersabda,

"Bacalah jika knmu mau, 'Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa

knmu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan

hubungan kekeluargaan ?' ." (Qs. Muhamm ad l47l: 22)

*t rlLilit *vUt*ii; ilr 'e:';;.:) €j * lk €j *
;:) ,iAbt ,rv*r' i,',?r, i* ,frl, u * 'J,ltL; ,it3

.x*;g;bt
5988. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi

SAW, "Sesungguhnya 'raltim' berasal dari 'ar-rafomaan'. Allah
berfirman, 'Siapa mempererat hubungan denganmu maka Aht
mempererat hubungan dengannya, dan siapa yang memutuskanmu

maka Aht memutuslmn hubungan dengannya'."
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* Ut E:: W\, ,*, akte'*;,'-b'*
';t ,'^L, e1)t ,Js *3 * ht ;* Cl

tJL,o r r .'t Jo lt .',9JJ a). -J- L)

f fu iaht
.X*; ,ilbt';3 ,lji:") A*)

5989. Dari Yazid bin Ruman, dari Urwah, dari Aisyah RA -
istri Nabi SAW- dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Rahim adalah

hubungan kekerabatan yang saling terkait. Barangsiapa mempererat

hubungan dengannya, maka Aku mempererat hubungan dengan orang

itu. Barangsipaa memutuskarurya, maka Aku memutuskan hubungan

dengan orang itu."

Keterangan Hadits:

(Bab barangsiapa mempererat niscaya Allah akan mempererat

untulorya). Maksudnya, barangsiapa mempererat hubungan

kekeluargaan. Imam Buk*rari meriwayatkan hadits pertama di bab ini
dari Bisyr bin Muhammad, dari Abdullah, dari Muawiyah bin Abi
Muzarrid, dari pamannya Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah RA.
Abdullah yang di maksud adalah Ibnu Al Mubarak. Muawiyah adalah

Ibnu Abi Muzarrid. Cara pelafalan dan namanya sudah disebutkan di
awal pembahasan tentang zakat. Muawiyah bin Abi Muzarrid
memiliki hadits lain di bab ini -yakni hadits ketiga- dari jalur Aisyah
RA.

Zl tit & OtrJt 
'* int bl 6"rrnggt hnya Allah menciptakan

ciptaan [makhlukJ, hingga setelah selesai). Penakwilan kata faragha
sudah dijelaskan pada tafsir surah Al Qitaal (Al Anfal). Ibnu Abi
Jamrah berkata, "Mungkin yang dimaksud 'ciptaan/makhluk' adalah

semua makhluk. Namun, mungkin pula yang dimaksud adalah orang-

orang yang diberi taklif. Perkataan ini mungkin berlangsung setelah

penciptaan langit dan bumi, lalu dimunculkan ke alam wujud, dan

mungkin pula setelah penciptaan langit dan bumi, lalu dituliskan di

i

tj

I
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Iauh mahfuzh, dan belum ada ciptaan di alam wujud selain lauh
(lembaran) dan pena, dan mungkin pula setelatr selesai menciptakan

ruh-ruh manusia saat firman-Nya dalam surah Al A'raaf ayat 172,

&"'r*t @ukankah alat Tuhan knmu),ketika mereka dikeluarkan

dari shulbi Adam seperti dzarrah."

Uui n-1t 
"*'ii lnattim berdiri dan berlcata). Ibnu Abi Jamratr

berkata, 'Mungkin dengan bahasa keadaan dan mungkin juga dengan

batrasa lisan. Dua pendapat yang s:rma-szrma mayshur, tetapi pendapat

kedua lebih kuat. Berdasarkan pendapat kedua, apakah ia berbicara

sebagaimana keadaannya ataukatr Allah menciptakan kehidupan dan

akal untuknya saat berbicara? Ini juga dua pendapat yang sirma-sama

masyhur. Namun, pendapat pertama lebih kuat, karena qudrah secara

umum sesuai untuk itu. Disamping itu, pada pendapat pertama

terdapat pengkhususan keumuman redaksi Al Qur'an dan hadits tanpa

berdasarkan dalil. Hal itu tidak berkonsekuensi pembatasan kekuasaan

dari Yang Matra Kuasa dan tidak bisa dibatasi oleh sesuatu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada tafsir surah Al Anfaal sudah

disebutkan pendapat Iyadh yang memahaminya dengan arti majaz,
yaitu termasuk perumpamaan. Dia berkata pu14 "Mungkin yang

mengucapkannya adalah malaikat yang mengambil posisi sebagai juru

bicara 'rafuirn'." Sudah disebutkan pula hal-hal yang berkaitan dengan

hadits ini melalui jalur lain dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, yaitu

perkataannya, ,#1t g';. 'c,t:ir6 (Ia memegang pinggang Ar-

Rahman). Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ath-Thabarani

disebutkan -i;lt riJ-,'ctaitii (ia memegang bagian pinggang Ar-

Rahman). Syaikfi kami menyebutkan dalam latab Syarh At-Tirmidzi
balrwa yang dimakstd fuujzah (bagran pinggang) di sini adalah tiang

Arsy Ar-Rahman. Hal ini menguatkan apa yang diriwayatkan Imam

Muslim dari hadits Aisyatr, A?, f.ri 'U F.w,'c,,:iiil g! 'ot

(Sesungguhnya rahim memegang salah satu tiang Arsy). Sudah
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disebutkan pula apa yang berkaitan dengan kalimat, ',y * ;.i/tilt ir;, tta

9;git (Ini adalah maqam [tempat) yang berlindung kepadamu

daripada pemutusan), pada tafsir surah Al Qitaal (Al Anfal).,luly
riwayat Hibban bin Musa, dari Ibnu Al Mubarak disebutkan, 0t(i t.ri

(Ini adalah tempat) sebagai ganti kata 'maqaam', yang merupakan

penafsiran maksudnya, dan kata ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

,!i; V eii *u4 'i ,y( (Aku mempererat hubungan

dengan siapa yang mempererat hubungan denganmu dan aku
putuskan hubungan dengan siapa yang memutuskanmu). Pada hadits

kedua bab di atas dinukil melalui jalur lain dari Abu Hurairah, U
f'hi ,#i U, '^t;"i gq giapa yang mempererat hubungan

denganmu maka Alat mempererat hubungan dengannya dan siapa
yang memutuskan hubungan denganmu maka Aku memutuskan

hubungan dengannya). Ibnu Abi Jamrah berkata, "Kata'mempererat
hubungan' dari Allah adalah sebagai kiasan akan keagungan
kebaikan-Nya. Hanya saja Allah berbicara dengan manusia menurut
apa yatg mereka pahami. Oleh karena perkara paling agung yang

diberikan pencinta kepada yang dicinta adalah 'mempererat
hubungan' yaitu mendekat kepadanya, memenuhi keinginannya, dan

membantunya dalam perkara yang diridhainya, sementara semua itu
mustahil bagi Allah. Dengan demikian diketahui bahwa yang
dimaksud adalah kiasan akan keagungan kebaikan-Nya terhadap

hamba-Nya." Dia berkata, "Demikian juga pembahasan yang

berkenaan dengan 'memutuskan'. Ia sebagai kiasan dihalanginya
kebaikan."

Al Qurthubi berkata, "Sama saja kita katakan bahwa ia -yakni
perkataan yang dinisbatkan kepada rahim- dalam konteks majaz, atau
hakikat, atau sekadar perumpamaan seperti dikatakan, 'sekiranya
rahim termasuk yang memiliki akal dan berbicara, niscaya akan

berkata seperti ini', misalnya juga firman Allah Al Hasyr ayat 21, :;

FATIIT'L BAARI - 63



qe '6-i:j ,fr ,b.tiiir rii $ji 6alau sekiranya Kami menurunkan

Al Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya

tunduk...) lalu diakhir ayat disebutkan, ,J(il. Wt i'&\t 'ellis 
1Oo"

perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia), maka

tetap saja maksudnya adalah mengabarkan pentingnya mempererat

hubungan kekeluargan. Allah memposisikannya sebagai orang yang

mohon perlindungan kepada-Nya dan Dia pun melindunginya serta

menjaganya. Jika demikian halnya, maka yang dilindungi Allah tidak

dapat dihinakan. Nabi SAW bersabda, Lp ,i' {, e'#'&t ,P c;,

Ir3' ,l *t ,* '^k-'j krU- #i n {*, Xi,' +rli 'ss, @arangsiapa

shalat shubuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah, siapa

yang dituntut Allah atas dasar perlindungan-Nya niscaya almn Dia
dapatkan, kemudian Allah melemparlcannya ke dalam neraka dengan

wajah ke bawah). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan melalui Khalid bin
Makhlad, dari Sulaiman, dari Abdullatr bin Dinar, dari Abu Shalih,

dari Abu Hwairah RA. Sulaiman telatr mengutip tiga hadits yang

semakna dengan lui. Pertama, hadits di bab inn. Kedua, hadits

sebelumnya -jalurnya sudah disebutkan pada tafsir surah Al Qitaal dan

akan datang disebutkan lagi pada pembahasan tentang Tauhid-, dan

ketiga, haditsnya dari Muawiyatr bin Abi Muzarid, dari Yazid bin

Ruman, yaitu hadits ketiga pada bab di atas.

4 g"l, (Rahim adalah hubungan lrekerabatan yang saling

terlrait). Kata syijnalr disebutkan juga -baik dari segi riwayat maupun

balrasa- dengan memberi tanda dhammah pada awalnya (ryujnah) darr

juga fathah (syajnah). Asal arti kata syijnah adalatr akar-akar pohon

yang saling memasuki (erkait) satu sama lain. Adapun kata syajan

yang merupakan benhrk tunggal dari kata sy$uun artinya jalan di

lembatr. Di antaranya perkataan merek4 *Al Hadiits dzuu syaiuun",

artinya pembicaraan itu saling terkait satu sama lain.
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,>*'jt g2 (Dari Ar-Rahman). Maksudnya, namanya diambil

dari nama Ar-Rahman, seperti disebutkan dalam hadits Abdurrahman

bin Auf dalam kitab Sunan, yffirg dinisbatkan kepada Nabi SAW, rj(

,f\b (..,t q t'?{!'i'g}r'caa |S}r (AtuadatahAr-Rahman, Atat

menciptakan rahim, lalu aku menjadiknn namdnya dari nama-Ku).

Maksudnya, ia merupakan salah satu pengaruh dari rahmat yang

saling berkaitan satu sama lain. Orang yang memutuskannya, maka

dia telah terputus dari rahmat Allah. Al Ismaili berkata, "Makna hadits

bahwa 'raltim' diambil dari nama Ar-Rahman sehingga memiliki
hubungan erat dengannya. Namun, bukan berarti ia berasal dadr dzat
Allah."

Al Qurthubi berkata, "Hubungan yang harus dipererat ada

yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Adapun yang

bersifat umum adalah hubungan kekeluargaan dalam agama. Ini
menjadi kewajiban untuk mempereratnya dengan kasih sayang, saling
menasehati, bersikap adil, objektie serta melaksanakan hak-hak yang

wajib maupun yang dianjurkan. Sedangkan yang bersifat khusus

diberi tambahan nafkah untuk kerabat, memperhatikan keadaan

mereka, serta mengabaikan kesalahan mereka. Tingkatan hak-hak
mereka dalam hal itu berbeda-beda seperti pada hadits pertama pada

pembahasan tentang adab, Lr?\rt +;1t (Yang lebih dekat, lalu yang

deknt).

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Mempererat hubungan
kekeluargaan dapat dilalcukan dengan menolong memenuhi
kebutuhan, menghindarkan mudharat, mempercerah wajah, dan

berdoa." Intinya adalah menyampaikan kebaikan yang mungkin
dilakukan serta menghindarkan keburukan sesuai kemampuan. Hal ini
hanya bisa berlangsung apabila keluarga adalah orang-orang yang

istiqamah (komitmen dengan Islam). Adapun bila mereka kafir atau

fajir, maka memutuskan hubungan dengan mereka karena Allah justru
dianggap melaksanakan perintah 'mempererat hubungan
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kekeluargaan'. Syaratnya mengerahkan segala upaya untuk
menasehati mereka. Kemudian memberi tahu mereka -apabila tetap

seperti itu- bahwa pemutusan hubungan tersebut dikarenakan mereka

meninggalkan kebenaran. Namun, meski demikian, tidak akan gugur

keharusan menjalin hubungan dengan cara mendoakan mereka agar

kembali kepada jalur yangbenar.

ar itli (IvIaka Allah berfirman). Al Ismaili menambahkan

dalam riwayatnya, q &"padanya). Huruf fa^ pada kata 'faqaala'

menghubungkan dengan kata yang tidak disebutkan dalam kalimat.

Adapun pendapat yang terbaik tentang kata yang dihapus ini adalah

apa yang disebutkan pada hadits sebelumnya, "Ia berkata, 'Ini adalah

maqulm yang berlindung kepada-Mu daripada pemutusan'. Maka

Allah berfirman..."

Hadits ketiga adalah hadits Aisyah RA. Ia sama dengan

redaksi hadits Abu Hurairah sebelumny4 hanya saja menggunakan

kata ganti orang ketiga.

Pelaiaran vans danat diambil

1. Ketiga hadits tersebut mengandung pengagungan masalah

hubungan kekeluargaan.

2. Mempererat hubungan kekeluargiuul adalah perbuatan yang

disukai dan dianjurkan.

3. Memutuskan hubungan kekeluargaan termasuk dosa besar

dengan adanya ancilman keras bagi yang melakukannya.

4. Hal ini menjadi dalil bahwa nama-nama adalah tauqifiyah.

Berdasarkan pandangan ini, maka maksud firman Allah dalam

surah Al Baqarah ayat 3l ra'i 16:lr ?tI Pi. @an Dia

mengajarlan kepada Adam nama-nama [benda]bendaJ
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seluruhnya), adalah nama-nama semua benda, baik berupa dzat

maupun sifat.

14. Hubungan Kekeluargaan Dijalin dengan Jalinannya

. o .o. a a / o o' o .

J )p tst 7)v g) * ve f
,jir'it:,;'&:, *L

/ '.- 6

.,,1 Jl dl

ht .u ,i:t'-l; 16 ua;st

t,ti)l*

5990. Dari Qais bin Abi Hazim, sesungguhnya Amr bin Al
Ash berkata, "Aku mendengar Nabi SAW dengan suara keras tidak
samar bersabda, "Sesungguhnya keluarga Abu... -Amr berkata dalam

kitab Muhammad bin Ja'far, 'dikosongkan'-bukanlah para waliku.

Hanya saja walilru adalah Allah dan orang-orang Shalih di kalangan

kaum mulcrninin." Anbasah bin Abdul Wahid menambahkan, dari
Bayan, dari Qais, dari Amr bin Al Ash, dia berkata: Aku mendengar

Nabi SAW bersabda, "Akan tetapi merekn memiliki hubungan

kekeluargaan yang aku menjalinnya dengan jalinannya." Maksudnya,

aku menyambungnya.

Keteransan Hadits:

Yang dimaksud 'menjalin' di sini adalah mukallaf (orang yang

dibebani syariat). Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari

Amr bin Abbas, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Ismail
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bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Amr bin Al Ash. Pada

sanad ini dikatakan, 'Syu'bah menceritakan kepadaku', sementara

dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Menceritakan kepada kami."

Amr bin Abbas adalah Abu Utsman Al Bahili A1 Bashri yang biasa

disebut A1 Ahwazi. Dia berasal dari salah satu negeri itu, lalu tinggal

disana. Dia berasal dari tingkat pertengahan guru-guru Imam Bukhari.

Imam Bukhari menyendiri dalam mengutip hadits ini dari enam ahli

hadits lainnya. Hadits pada bab ini telah diriwayatkan Ahmad dan

Yatrya bin Ma,in serta guru-guru knam Bukhari selain keduanya, dari

Ibnu Mahdi. Namun, menjadi sesuai dinukil darinya karena

keberadaan seorang sahabat, yaitu Amr bin Al Ash. Adapun

Muhammad bin Ja'far adalah Ghundar dan berasal dari Bashrah. Saya

belum melihat hadits tersebut dikutip Imarn Ahmad dari sahabat-

satrabat Syu'bah kecuali pada riwayatnya, kecuali apa yang dikutip A1

Ismaili daripada riwayat watrab bin Hafsh, dari Abdul Malik bin

Ibrahim Al Ja'di, dari Syu'bah. Namun, Wahab bin Hafsh

mendustakannya.

)A u,lAt i -tl| bi lhot*o Amr bin Al Ash berkata). Dalam

riwayat Muslim dari Ahmad, dan A1 Ismaili dari Yahya bin Ma'in,

keduanya meriwayatkan dari Ghundar, f6t i. tf f (Dari Amr

bin At Ash). Kemudian dalam riwayat Bayan bin Bisyr, dari Qais

disebutkan, t'6t i :k 'cf), (Aku mendengar Amr bin Al Ash)'

Hal ini akan disebutkan ketika membicarakan jalur yang mu'allaq.

Qais bin Abi Hazim tidak memiliki riwayat dalam shahihain dari Amr

bin A1 Ash, selain hadits ini. Adapun Amr memiliki dua hadits lain

datam Shahihain,yaitu hadit., t$l Vf ,SE1rrn6t 6Upa lakiJaki yang

paling engknu cintai?).I{adits ini sudah disebutkan pada pemba}rasan

tentang keutamaan. Kemudian hadits, d6J' 'tQ*r. tS1, @pabila

seorang hakim beriitihad), seperti akan disebutkan pada pembahasan

tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah. Dia memiliki

pula hadits lain yang dikutip melalui jalvt mu'allaq oleh Imam
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Bukhari seperti telah disebutkan pada pembahasan tentang diutusnya

Nabi SAW. Satu hadits lagi yang disebutkan pada pembahasan

tentang tayammum. Sementara dalam riwayat Muslim terdapat satu

hadits lain tentang sahur. Inilah hadits-hadits marfu' yang dia

riwayatkan dan dikutip Imam Bukhari dan Muslim.

t3V *:, *V titt ,k ,4t'c.J,* (Aku mendengar Nabi SAW

dengan suara keras). Kata 'suara keras' mungkin berkaitan dengan

objek kalimat, yakni didengar saat dikeraskan. Namun, mungkin pula
berkaitan dengan subjek, yakni aku mengatakan hal itu dengan keras

(terang-terangan).

, P $idak samar). Kata ini untuk menguatkan kalimat

sebelumnya dan menghindari kesalah pemahaman bahwa beliau
sesekali mengatakannya dengan suara keras dan sesekali dengan

samar. Maksudnya, beliau tidak mengatakan hal itu secara sembunyi-
sembunyi, bahkan diucapkannya dengan su.ra keras dan
disebarkannya.

g.i ,Sl 
";t1 

ls"rungguhnya keluarga Abu...). Demikian dinukil

kebanyakan periwayat tanpa menyebutnya lebih jelas. Sementara Al
Mustamli menyebutkannya tapi hanya berupa kiasan. Dia berkata,
"Keluarga Abu Fulan." Begitu pula dalam riwayat Muslim dan Al
Ismaili. Al Qurthubi mengatakan bahwa dalam naskah Muslim, kata
'fulan' sengaja dikosongkan, lalu sebagian orang menulis kata 'fulan'
untuk perbaikan. Kata 'fulan' adalah kiasan nama seseorang. Oleh
karena itu, pada sebagian riwayat disebutkan, "sesungguhnya
keluarga Abu...-yakni-fulan." Sebagian lagi menyebutkan dengan

tegas, "Keluarga Abu fulan."

)-P'J'6 (Amr berknta). Dia adalah Ibnu Abbas (guru Imam

Bukhari dalam riwayat ini).
'.c. . a,fr i # y$ g @atom kitab Muhammad bin Jafar).

Maksudnya,'Gn r.rd., (guru Amr dalam riwayat ini).

:.|

t

,1

i
I

t
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.F6. (Dikosongkan). Abdul Haq berkata dalam kitab Al Jam'u

baina Ash-Shahihain, "sesungguhnya yang benar dalam melafalkan
kata ,p6. adalah diberi tanda dhammah. Maksudnya, dalam kitab

Muhammad bin Ja'far hanya dikosongkan, yaitu tanpa ada tulisan.

Sebagian mereka memahami kata'bayaadh' sebagainama orang yang

diberi nama panggilan dalam riwayat itu. Oleh karena itu, mereka

membacanya dengan memberi tanda kasrah di akhimya. Menurut
pemahaman merek4 dalam kitab Muhammad bin Ja'far tertulis
"Sesungguhnya keluarga Abu Bayadh." Namun, ini adalah

pemahaman yang tidak benar, karena tidak ditemukan dalam bangsa

Arab suatu kabilah bemama keluarga Abu Bayadh. Terlebih lagi di
kalangan kaum Quraisy. Sementara redaksi hadits memberi asumsi

bahwa mereka berasal dari keluarga Nabi SAW, yaitu Quraisy.
Bahkan terdapat indikasi bahwa mereka lebih khusus lagi berdasarkan

perkataannya, "Sesungguhnya bagi mereka hubungan kekeluargaan."

Lebih jauh lagi mereka yang memahaminya maksud kata tersebut

adalah bani Bayadhah, yaitu marga dari kalangan Anshar, hanya saja

terjadi perubahan atau penghalusan pengucapan, menurut satu

pendapat. Pandangan ini juga tidak sesuai redaksi hadits. Ibnu At-Tin
berkata, 'trlamanya sengaja tidak disebutkan agar anak-anak

keturunannya dari kaum muslimin tidak merasa disakiti karenanya."

An-Nawawi berkata, "Kiasan ini hanya berasal dari sebagian

periwayat. Mereka takut menyebutkan nama secara terang-terangan,

karena menimbulkan kerusakan baik pada dirinya atau selainnya."

Iyadh berkata, "Orang yang dimaksudkan di tempat ini adalah Al
Hakam bin Abi Al Ash." Sementara Ibnu Daqiq Al Id berkata,

"Demikian disebutkan tanpa kejelasan dalam redaksi hadits. Sebagian

ulama memahaminya untuk bani Umayyah. Namun, pandangan ini
selaras dengan kalimat, 'Keluarga Abu...'. Sekiranya dikatakan

'Keluarga bani...' niscaya masih memungkinkan dipahami seperti itu.

Kemudian tidak tepat pula disebutkan, 'Keluarga Abu Al Ash', karena

mereka lebih khusus daripada bani Umayyah. Sementara kata yang
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bersifat umum tidak bisa ditafsirkan dengan sesuatu yang khusus."

Saya berkata: Barangkali yang dimaksud adalah lafazh yang bersifat
umum, tetapi makna yang dinginkan adalah yang bersifat khusus.

Dalam riwayat Wahab bin Hafsh yang saya sitir terdahulu disebutkan,

'Sesungguhnya keluarga bani...' tetapi Wahab tidak dijadikan
pegangan. Ad-Dimyathi menegaskan bahwa yang dimaksud adalah

'Keluarga Abu Al Ash bin lJmayyah'."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Sesungguhnya dia melihat dalam

pembicaraan Ibnu Al Arabi sesuatu yang patut dicermati." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, Abu Bakar bin AI Arabi berkata dalam kitab Siraj Al
Muridin, "Pada dasarnya hadits Amr bin Al Ash adalah,

'Sesungguhnya keluarga Abu Thalib' lalu berubah menjadi 'Keluarga

bani Fulan'." Namun, sebagian ulama mengkritiknya hingga
menganggapnya sebagai tindakan tercela terhadap keluarga Abu
Thalib. Akan tetapi orang yang mengingkari juga tidak benar, karena
riwayat tersebut tercantum dalam l<rtab Mustakhraj Abu Nu'aim
melalui jalur Al Fadhl bin Muwaffaq, dari Anbasah bin Abdul Wahid,
melalui sanad Imam Bukhari, dari Bayan bin Bisyr, dari Qais bin Abi
Hazim, dari Amr bin Al Ash, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, L!

.t
6Y,; # V') 4,b Crt 4. gesungguhnya bagt bani Abu Thatib

memiliki hubun[on kekeluargaan yang aht jalin dengan jalinannya).
Al Ismaili meriwayatkannya melalui jalur ini pula, tetapi tidak
menyebutkan kata 'Thalib'. Seakan-akan fbktor yang mendorong

mereka tidak memperjelas permasalahan ini adalah karena menduga

bisa melecehkan keluarga Abu Thalib. Namun, sebenarnya tidak
seperti dugaan mereka sebagaimanayang akan saya jelaskan.

G.$u, tH (t t"r"ka bukan para waliku). Demikian yang

dikutip mayoritas periwayat dari catatan Abu Dzar, yatmi

menggunakan kata G$\ Qtara walilal.Ibnu At-Tin menukil dari

Ad-Dawudi bahwa penafian ini untuk mereka yang belum masuk
Islam. Maksudnya, menggunakan gaya bahasa yang menyebutkan
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keseluruhan untuk sebagian. Atas dasar ini, maka yang dinafikan

adalah sebagian dan bukan semuanya. Al Khaththabi berkata,

"Perwalian yang dinafikan adalah perwalian kekerabatan dan

pengkhususan, bukan perwalian dalam agama, Ibnu At-Tin
menguatkan yang pertama dan memang lebih kuat, sebab di antara

keluarga Abu Thalib terdapat Ali dan Ja'far. Sementara keduanya

sangat spesial bagi Nabi SAW, karena keduanya lebih dahulu masuk

Islam dan banyak berjasa bagi Islam serta perjuangan agalnra.

Sebagian ulama mempertanyakan keotentikan hadits ini, karena

sebagian periwayatnya menylmpang dari kecintaan terhadap Ali dan

keluarganya. Saya katakan, adapun Qais bin Abu Hazim dikomentari

Ya'qub bin Abi Syaibah, 'Para sahabat kami memperbincangkan Qais,
di antara mereka ada yang mengangkat kedudukan dan

mengagungkafinya, lalu menjadikan hadits darinya sebagai sanad

paling shahih, hingga Ibnu Ma'in mengatakan, ia lebih tsiqah

dibanding Az-Zuhi. Namun, sebagian mengkritiknya seraya

mengatakan bahwa dia memiliki hadits-hadits munkar. Para

penyanjungnya menjawab kritikan ini dengan mengatakan bahwa

hadits-hadits tersebut sangat sedikit sehingga tidak menurunkan

derajatnya. Sebagian lag, mengkritiknya dari segi madzhabnya.

Mereka mengatakan bahwa dia melecehkan Ali bin Abi Thalib

sehingga riwayatnya dijauhi para ulama Kufah. Namun, para

penyanjungnya menjawab bahwa dia mengutamakan Utsman daripada

,4.1i'. Saya katakan bahwa yang menjadi pedoman dalam masalah ini
adalah dia seorang yang tsiqah (terpercaya) dan diterima riwayatnya,

serta termasuk salah seorang pembesar tabi'in. Dia sempat mendengar

dari Abu Bakr Ash-Shiddiq dan orang-orang sesudahnya. Hadits di

bab ini telah diriwayatkan darinya oleh Ismail bin Abi Khalid dan

Bayan bin Bisyr (keduanya dari Kufah) dan tidak dinisbatkan kepada

sikap memusuhi ahli bait. Hanya saja periwayat dari Bayan (yaitu

Anbasah bin Abdul Wahid) berasal dari kabilah Umayyah sehingga

dicurigai ada kecendenrngan berada di pihak lawan Ali bin Abi Thalib

RA. Tentang Amr bin Al Ash, meski terjadi peristiwa antara dia
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dengan Ali, tetapi sangat jauh bila tuduhan itu diarahkan pula

kepadanya.

Pada dasamya hadits ini mengandung kebenaran dan tidak

berkonsekuensi melecehkan orang-oran g yarlg beriman dari keluarga

Abu Thalib, karena maksud penafian yang ada adalah secara garis

besar, seperti yang telah dijelaskan. Mungkin pula maksud 'keluarga

Abu Thalib' adalah Abu Thalib sendiri. Ini adalah penggunaan bahasa

yang diperbolehkan, seperti sabda Nabi SAW terhadap Abu Musa, ij!

t')tt JT fiT b ti6y Gti (Sesungguhnya dia diberi seruling

sebagaimana seruling keluarga Daud), dan sabda beliau SAV/, ,"r,f Ji
p1i lXutrrorga Abu Aufa).

Nabi SAW menyebut Abu Thalib secara khusus untuk

menegaskan penafian perwalian dari orang tidak masuk Istram, sebab

Abu Thalib adalah paman Nabi SAW dan saudara kandung bapak

beliau SAW. Dia juga senantiasa menegakkan perintah Nabi SAW,

membelanya, dan menjaganya. Meskipun demikian, ketika dia tidatr<

mengikuti Nabi SAW dalam agamanya, maka hilangiali htibungan

perwalian dengan beliau, ggilr d?} ?nr Q: d1 lseswn,gguhnya

pelindungku ialah Allah dan orang-orang mul<rnin yang baik).

Demikian mayoritas menukil dengan bentuk kata tunggal, tetapi

maksudnya adalah kelompok. Dengan demikian, kata itu
menunjukkan jenis. Pada riwayat Al Barqani disebutkan, -ilb}

ryilt (Orang-orang muhnin yang shalih) dengan menggunakan

bentuk kata jamak.

Menurut sebagian ahli tafsir, bisa saja asal ayat dalarn surah

At-Tahriim adalah ayat 4, rydt F.aj ,ht*: ai['$ i,rr i,f (maka

sesungguhnya Allah adalah Pelind.ungnya dan [begitu pulal Jibril
dan orang-orang mulcrnin yang baik). Akan tetapi huruf wawu pada

kata shaalifuuu dihapus dalam penulisan untuk disesuaikan dengan
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pelafalan. Ia sama dengan firman-Nya surah Al 'Alaq ayat 18, L\L
atfJt ftelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah). Begitu pula

firman-Nya dalam surah Al Qamar ayat 6, 9t:t|r i* 7y- ([IngatlahJ

hari [ketikal seorang penyeru [malaikatJ menyeru), serta firman-Nya

dalam surah Asy-Syuur aa ayat 24, J!$r }i,r A-s @Uan menghapus

yang batil).

An-Nawawi berkata, "Makna hadits adalah: Sesungguhnya

waliku adalatr orang yang baik meskipun nasabnya jauh dariku, dan

bukan orang yang tidak baik meskipun nasabnya dekat denganku."

Al Qurthubi berkata, "Hadits ini menunjukkan terputusnya

perwalian dalam ag?ffna antara muslim dan kafir meskipun memiliki

hubungan kekerabatan." Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini,

beliau SAW mewajibkan adanya perwalian dari segi agama dan

menafikan perwalian dari orang-orang yang memiliki hubungan darah

dengannya selama mereka tidak memeluk agamanya. Hal ini

menunjukkan bahwa nasab membutuhkan perwalian yang dengannya

terjadi saling mewarisi antara orang-orang memiliki hubungan nasab.

Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang tidak berada

dalam satu agama, maka mereka tidak memiliki hak saling mewarisi

dan tidak pula hak perwalian." Dia berkata, "Kesimpulannya bahwa

hubungan kekeluargaan (rahim) yang diperintah dipererat dan

diancarn memutuskarulya adalah yang disyariatkan hal tersebut.

Adapun yarlg diperintah untuk diputuskan karena agama, maka

dikecualikan dari ketentuan di atas. Orang ini tidak terkena ancaman

memutuskan hubungan kekeluargaan, karena dia memutuskan

hubungan dengan orang yang diperintah Allah untuk diputuskan.

Namun, jika mereka menjalin hubungan dalam urusan dunia yang

diperbolehkan, maka itu merupakan suatu keutamaan. Sebagaimana

Nabi SAW berdoa untuk kebaikan orang-orang Quraisy setelah

sebelumnya mereka mendustakannya, lalu beliau mendoakan agar

tidak diturunkan hujan kepada mereka. Kemudian mereka minta
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syafaat kepadanya dan beliau iba setelah mereka meminta atas nama

hubungan kekeluargaan beliau dengan mereka, lalu beliau mendoakan
mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataannya ini ditanggapi.
Pertama, bersekufu dengannya perkataan selainya, yaifu membatasi
penafian perwalian pada orang yang tidak memeluk Islam, sementara

makna zhahir hadits menunjukkan bahwa orang yang tidak Shalih
dalam melakukan amalan-amalan agana, maka dia akan masuk pula
dalam penafian karena perwalian tersebut dikaitkan dengan kalimat
"Orang-orang beriman yang baik." Kedua, mempererat hubungan
kekeluargaan dengan orang kafir harus dikaitkan dengan kondisi
masih ada harapan darinya untuk meninggalkan kekufuran. Atau
diharapkan akan ada yang muslim dari keturunannya. Seperti pada

kejadian yang drjadikan dalil, yaitu perbuatan Nabi SAW mendoakan
turun hujan untuk orang-orang Quraisy. Maka mereka yang memberi
keringanan dalam mempererat kekeluargaan dengan orang kafir perlu
memperhatikan hal-hal tersebut. Adapun orang yang memeluk Islam,
tetapi lalai dan lengah dalam amal perbuatannya, maka tidak
bersekutu dengan orang kafir dalam hal tersebut. Dalam kitab Syarh
Al Misykat disebutkan, "Maknanya, aku tidak berwali kepada
seseorang berdasarkan hubungan kekerabatan. Hanya saja aku
mencintai Allah, karena Dia memiliki hak atas para hamba-Nya. Aku
menyukai kaum mukmimin yang baik karena mengharapkan ridha
Allah. Aku berwali berdasarkan iman dan kebaikan, baik dari orang-
orang yang memiliki hubungan kekeluargaan atau tidak. Namun, aku
menjaga dan menunaikan hak-hak mereka yang memiliki hubungan
kekerabatan."

Para ulama tafsir berbeda dalam menentukan maksud firman

Allah, ryfit Cb3 (Orang-orang mulonin yang baik). Pendapat-

pendapat mereka dapat diringkas sebagai berikut:
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Pertama, mereka adalah para nabi. Pendapat ini diriwayatkan

Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari Qatadah. Ia diriwayatkan pula

oleh Qatadah dan disebutkan Ibnu Abi Hatim dari Sufyan Ats-Tsauri,

lalu diriwayatkan An-Naqqasy dari Al Ala' binZiyad.

Kedua, mereka adalah para sahabat. Pendapat ini diriwayatkan

Ibnu Abi Haim, dari As-Sudi. Serupa dengannya dalam tafsir Al
Kalbi, dia berkata, "Mereka adalah Abu Bakar, IJmar, Utsman, Ali,
dan yang seperti mereka dan tidak tergolong munafik."

Ketiga, mereka adalah kaum mukmin yang terbaik. Pendapat

ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Adh-Dhahhak.

Keempat, mereka adalah Abu Bakar, IJmar, dan Utsman.

Pendapat ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, dari Al Hasan Al Bashri.

Kelima, mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Pendapat ini
diriwayatkan Ath-Thabari dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Mas'ud,

yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, tetapi sanad-nya lemah. Ath-

Thabari dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Adh-Dhahhak.

Demikian juga dalam tafsir Abdul Ghani bin Sa'id Ats-Tsaqafi (salah

seorang periwayat yang lemah) dari Abbas dengan jalur mauquf lbrut
Mardawaih meriwayatkan melalui jalur yang lemah darinya sama

seperti itu. Ibnu Abi Hatim berkata, "Diriwayatkan dari Ikrimah, Sa'id

bin Jubair, Abdullah bin Buraidah, dan Muqatil bin Hayyan, sirna

seperti itu.

Keenam, maksudnya adalah Abu Bakar. Pendapat ini

disebutkan Al Qurthubi dari Al Musayyib bin Syarik.

Ketujuh, maksudnya adalah Umar. Pendapat ini diriwayatkan

Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang shahih dar, Sa'id bin Jubair. Ath-

Thabari meriwayatkannya juga dengan sanad yang lemah dari

Mujahid. Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui sanad yang sangat

lemah dari Ibnu Abbas.

76 - FATIil'L BAARI



Kedelapan, maksudnya adalah Ali. Pendapat ini diriwayatkan
Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang munqathi' (terputus) dari Ali,
dengan jalur marfu'. Ath-Thabari meriwayatkan pula dengan sanad

yang lemah dari Mujahid, dia berkata, "Dia adalah Ali." Lalu
diriwayatkan Ibnu Mardawaih melalui daa sanad yang lemah dari

hadits Asma' binti Umais, dia berkat u, '&) * )lt t- lt'Ji') cjr,
4b €ri U ,* ryit A$ ,Jp- (Alat mendengar Rasutullah SAW

bersabda, "Orang yang baik dikalangan oran-orang mulcrnin adalalt

Ali bin Abu Thalib"). Dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas sama

sepertinya, tetapi mauquf (tidak sampai kepada Nabi SAW) dan dalam

sanad-nya terdapat periwayat yaflg lemah. An-Naqqasy

menyebutkannya dari Ibnu Abbas dan Muhammad bin Ali Al Baqir
serta anaknya Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq. Saya (Ibnu Hajar)

katakan, jika riwayat ini akurat, maka menolak anggapan sebagian

orang, bahwa bagian hadits yang dinukil langsung dari Nabi SAW
tersebut merendatrkan kedudukan Ali RA, sekaligus menjelaskan

perwalian yang dinafikan adalah dari Abu Thalib, dan mereka yang

meninggal di antara keluarganya dalam keadaan kafir. Sementara

perwalian yang ditetapkan adalah dengan siapa di antara mereka yang

beriman. Hanya saja Ali disebutkan secara khusus, karena sebagai

pemimpin mereka.

Redaksi hadits ini mengisyaratkan kepada lafazh ayat tersebut

dan Ali disebutkan secara tekstual sebagai peringatan akan

kedudukannya dan menolak anggapan sebagian orang bahwa pada

hadits tersebut terdapat pelecehan bagi beliau RA. Sekiranya mereka

-yang 
berpendapat bahwa orang dimaksud adalah Abu Thalib-

memahami hal ini, niscaya tidak akan menempuh apa yang dia

lakukan.

gut * i. * tV (Anbasah bin Abdul Wahid

menambahkan). Maksudnya, Ibnu Umayyah bin Abdullah bin Sa'id

bin Al Ash bin Abu Uhaihah (Sa'id bin Al Ash bin Umayyah) seorang
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ahli hadits yang tsiqah. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih

Bukhari selain riwayat mu'allaq di tempat ini. Imam Bukhari

mengutipnya dengan sanad yangmaushul dalamkitab Al Biw wa Ash-

Shilah. Dia berkata, "Muhammad bin Abdul Wahid bin Anbasah

menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami..."
lalu disebutkan selengkaprLya. Al Ismaili menukil pula dari Nahd bin

Sulaiman, dari Muhammad bin Abdul Wahid, dan dikutip dengan
. t,1,, .1. \ l, \ '. t, ' ' '

redaksi, ,#6"'#J {t, &t $a airt J}r3'cj*, :l3ii- ucritt i. lF',.i;
';4'#3 ,t:*t 'udt:: in, d, r;!t 19$\rjJ ,l>ti crl q."ot,, ? tk
7, (Alat mendengar Amr bin Al Ash berkata, alar mendengar

Rasulullah SAW berseru dengan keras tanpa dirahasian, "Sunggult

bani Abu fulan buknnlah para walilal Sesungguhnya waliku adalah

Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi mereka memiliki

hubungan kekeluargaan"). Saya sudah sebutkan lafazh riwayat Al
Fadhl bin A1 lVluwaffiq dari Anbasah dari kutipan Abu Nu'aim. Ia

lebih khusus daripada riwayat di tempat ini.

#rWi * ,q\6 ei t4)'#} (Akan tetapi baginya

hubungan kekeluargaan, alru menjalinnya dengan sebab jalinannya.

Malrsudnya, aku mempereratnya). Demikian dalam kutipan mereka.

Sementara riwayat An-Nasafi tidak mencantumkan penafsiran ini.

Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, tW. W Afu menjalinnya

dengan sebab bala'nya). Diikatakan sesudahnya, "Demikian yang

tertulis. Namun, kalimat 'dengan sebab jalinannya' lebih bagus dan

lebih shahih. Adapun kalimat 'dengan sebab bala'nya' aku tidak

mengetahui sisi pembenarannya. Menurut dugaanku, kalimat

'demikian yang tertulis' dan seterusnya berasal dari Abu Dzar. Ad-

Dawudi menyebutkan sisi pembenarannya -sebagaimana dinukil Ibnu

At-Tin- kalau dikatakan ia akurat, bahwa maksudnya adalah

ditimpakan kepada mereka perkara menyakitkan akibat meninggalkan

Islam. Namun, pernyataan ini ditanggapi Ibnu At-Tin bahwa
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'gangguan' tidaklah diungkap dengan kata '&. Kemudian sebagian

menyebutkan sisi pembenaran yang lain. Menurut mereka kata 'bala"
terkadang bermakna kebaikan dan nikmat. oleh karena hubungan
kekeluargaan termasuk yang berhak mendapatkan kebaikan, maka hal
itu pun dinisbatkan kepadanya. Kesimpulannya, riwayat yang kuat
menggunakan kata Qft (Dengan sebab jalinannya), diambil dari kata

'4i{:'

An-Nawawi berkata, "Kami melafalkan kata Qfu_ dengan

membeifathah pada huruf ba' danboleh pula dengan kasrah ((J,y+)

Keduanya cara pelafalan ini merupakan cara yang masyhur.,, Iyadh
berkata, "Kami meriwayatkannya dengan tanda kasrah, tapi saya
melihatnya dalam kutipan Al Khaththabi dengan tanda fathah."
Kemudian Ibnu At-Tin berkata, "Ia diberi tandafathah dalamriwayat
mayoritas dan sebagian mereka memberi tanda kasrah." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, riwayat dengan tanda kasrah (bilaar) lebih tepat,
karena ia berasal dari kata balal, seperti kata jamal dan jimaal. Bilaal
artinya balal, yaitu lembab Oasah). Kata ini digunakan untuk
mengungkap hubungan baik sebagaimana kata .kering, digunakan
untuk mengungkap hubungan yang renggang, karena sifat basah
biasanya mengumpuikan dan menyatukan apa yang ada padarrya.
Berbeda dengan sifat kering yang memisahkan dan menceraiberaikan.

Al Khaththabi dan selainnya berkata, "Kalimat ,balaltu ar-
rahimq ballan' atau 'balalan' atau 'balaalan' artinya aku
memperlembab hubungan kekeluargaan. Terkadang juga kata naddaa
(lembab) digunakan dengan arti memberi. Mereka mengungkapkan
orang yang bakhil dengan ungkapan, 'maa tanadda kaffahu bil khair,
(tangannya tidak pernah memberikan kebaikan). Maka perbuatan
memutuskan hubungan kekeluargaan diserupakan dengan 'panas' dan
mempererat hubungarurya diserupakan dengan air yang memadamkan
panas. Di antaranya hadits, ly*! i: {*e'ti rjli. pasahilah fiatinlahJ
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hubungan kekeluargaan kamu meski hanya dengan salam). Ath-

Thaibi dan selainnya berkata, "Hubungan kekeluargaan diserupakan

dengan tanah yang bila terkena air, niscaya akan menumbuhkan

tanaman dan tampak menghijau sehingga menghasilkan cinta dan

kejernihan hubungan. Namun, bila ditinggalkan tanpa disirami niscaya

mengering dan hilang mamfaatnya, maka tidak ada hasilnya kecuali

kebencian dan kekakuan. Di antaranya perkataan mereka, 'Sanatu

jamaad' (tahun beku), yakni tidak ada hujan. Begitu pula'naaqatu
jamaad' (unta beku), yakni tidak ada air susunya."

A1 Khaththabi mengemukakan kemungkinan bahwa makna

'aku menjalin hubungan dengarurya karena jalinannya' untuk di

akhirat nanti. Maksudnya, aku akan memberi syafaat dengan sebab

jalinan kekeluargaan di hari kiamat. Namun, Ad-Dawudi menanggapi

bahwa redaksi hadits mengindikasikan apayang memperbaiki mereka

di dunia. Hal ini dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan Imam Muslim

dari jalur Musa bin Thalhah, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 6i

,tri;;qs U; a,ui *v ?ot * lt J.J,1l bt 4ul{t W:a.:.b';1111 d1
o:a ;u' 'u € agi( x ,jP 16' 

'r, g;iJ ,s#1rys 6--'J6"ol dl "F3 e
qfr. WL V') JJ'of ? (Ketika turun ayat, "Berilah peringatan

keluargamu yang terdekat", maka Rasulullah SAW memanggil kaum

Quraisy hingga mereka berlrumpul, lalu beliau menyeru secarq umum

dan secara khusus -hingga beliau berkata- 'Wahai Fathimah,

selamatkan dirimu dari neraka, sesungguhnya aku tidak dapat

menolak suatu [sil<saanJ dari Allah untuhnu, hanya saja kamu

memiliki hubungan kekeluargaan yqng aku jalin dengan sebab

jalinannya). Asal riwayat ini terdapat dalam riwayat Imam Bukhari

tanpa tambahan tersebut.

Ath-Thaibi berkata, "Pada kata $fu. terdapat penggambaran

yang sangat indah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zalzalah

ayat 1, qtJ: ifrlt cj) ti1 llpotita bumi bergoncang dengan
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goncangdnnya). Maksudnya, goncangannya yang sangat kuat dan

tidak ada sesuatu di atasnya. Artinya, aku menjalinnya dengan cara-

cara yalgmashyur dan dikenal tanpa meninggalkan sesuatu darinya."

15. Orang yang Mempererat Hubungan Kekeluargaan bukanlah
yang Membalas Jasa

iyl,"^'\t fr';.'t ,Lb',sG- t/;i 1' * * .,,,** r
*ht * 4t* :HiF ^a" & #L?nt ;;",;r
+:r';+t \iI qr$'kut'6,Jj,g(..Jl;'ktjt A :JG * t

5991. Dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr -Suffan berkata,

Al A'masy tidak menisbatkannya kepada Nabi SAW, namun Al
Hasan dan Fithr menisbatkannya kepada Nabi SAW-dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Orang yang mempererat hubungan kekeluargaan

bukan yang membalas jasa, tetapi orang yang mempererat hubungan

kekeluargaan adalah apabila diputuskan hubungan dengannya maka

dia mempereratnya kembali. "

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad

bin Katsir, dari Suffan, dari Al A'masy dan Al Hasan bin Amr serta

Fithr, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr. Suffan yang dimaksud

adalah Ats-Tsauri, Al Hasan bin Amr adalah Al Fuqaimi, dan Fithr

adalah Ibnu Khalifah.

+W ,f (Dari Mujahid). Maksudnya, ketiga periwayat itu

menukil dari Mujahid. Adapun Abdullah bin Amr adalah lbnu Al Ash.

.t42i
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Sufyan yang dimaksud adalah periwayat hadits ini. Bagian ini dinukil
dengan sanad yangmaushul melaluri jalur di awal hadits. Kalimat, "Al
A'masy tidak menisbatkarurya kepada Nabi SAW, tetapi Al Hasan dan

Fithr menisbatkannya kepada Nabi SAW", inilah yang akurat dari

Ats-Tsauri. Al Ismaili meriwayatkannya melalui Muhammad bin
Yusuf Al Firyabi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Hasan bin Amr,
yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, dan dari Mu'ammal bin Ismail,

dari Ats-Tsauri, dari Al Hasan bin Amr (melalui jahx mauqufl, dan

dari Al A'masy (melalui jahx marfu). Dia didukung Abu Qunah
Musa bin Thariq dalam menisbatkan riwayat Al A'masy kepada Nabi
SAW melalui jalur Ats-Tsauri. Namun, dia diselisihi Abdurrazzaq,
dimana dia mengutip dari Ats-Tsauri, lalu menisbatkan riwayat Al
Hasan bin Amr kepada Nabi SAW, dan inilah yang menjadi pegangan.

Mereka tidak berbeda pendapat dalam mengatakan riwayat Fithr bin
Khalifah adalatr marfu'. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Sufyan

bin Uyainah, dair Fithr dan Basyir bin Ismail, keduanya dari Mujahid,
yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Lalu diriwayatkan Ahmad, dari

sejumlah syaikhnya, dari Fithr, yang dinisbatkan pada Nabi SAW, lalu

diberi tambahan di awal hadits, ,t(J,Jlur,k]r'At ,/:iluraiiJ' 7Stb1
(Sesungguhnya rahim [hubungan kekeluargaanJ tergantung di Arsy.

Orang yang mempererat hubungan kekeluargaan bukan yang

membalas jasa).

ei,3t, ,btlt A (orang yang mempererat hubungan

kekeluargaan bukan yang membalas jasa). Maksudnya, orang

memberi kepada orang lain serupa dengan yang diberikan orang itu
kepadanya. Abdtxrazzaq meriwayatkan dari Umar melalui jalur

mauquf, u ,j.trbi S>}t',#t ,cdt'd),i ,:,ibJ u ,t$bi S>jt ;
'A;A 1\"*on dinamakan menjalin hubungan jika engknu mempererat

hubungan dengan orang menjalin hubungan denganmu, karena yang

demikian itu adalah balas [jasa]. Akan tetapi mempererat hubungan
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adalah engkau menjalin hubungan dengan yang memutuskan

hubungan denganmu).

,#t fdrun tutapi). Riwayat pada lafazh ini menggunakan

tasydid <,#l> dan bisa juga tanpa tasydid.

\!-o, +) "cjlbt ti1 q$r ,,;itjt (Orang yang mempererat

hubungan kekeluargaan adalah apabila diputusknn hubungan

kekeluargaannya, maka dia menjalin hubungan dengannya).

Maksudnya, orangyang bila tidak diberi dia tetap memberi. Kata c.r!!

disebutkan dalam sebagian riwayat dengan memberi dhammah pada

huruf awal dan kasrah pada huruf kedua, yaitu kata kerja pasif
(quthi ar). Namun, kebanyakan riwayat memberi fathah pada kedua

huruf itu (qatha'at). Ath-Thaibi berkata, "Maknanya, hakikat
mempererat hubungan kekeluargaan bukanlah orang yang senantiasa

berbuat baik dengan keluarganya seperti kebaikan yang dilalrukan
terhadapnya, tetapi orang mempererat hubungan yang sesungguhnya

adalah siapa yang melakukan kebaikan terhadap keluarga melebihi
kebaikan mereka terhadapnya." Syaikh kami berkata dalam kitab

Syarh At-Tirmidzl, "Maksudrya, orang yang sempurfla dalam

mempererat hubungan dengan keluarganya, karena membalas jasa

juga termasuk bagian daripada mempererat hubungan kekeluargaan.

Berbeda apabila seseorang diberi perlakuan baik oleh kerabatnya,

namun dia tidak membalasnya. Sesungguhnya pada yang demikian
terdapat pemutusan akibat sikapnya yang berpaling. Hal ini serupa

dengan sabdanya, flt ,t * 4r 'rt ,eetu. i{r*Jr A
(Bukanlah orang yang lcuat itu yang menang dalam bergulat, dan

buknnlah kekayaan itu karena banyak harta)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adanya penafian mempererat

hubungan kekeluargaan tidak berkonsekuensi pemutusan hubungan,

karena di sini terdapat tiga tingkatan, yaitu; orang mempererat

hubungan, membalas jasa dan memutuskan hubungan. Orang yang

i

ri

-{-
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mempererat hubungan adalah yang melakukan kebaikan melebihi

yang dilakukan terhadapnya. Orang yang membalas jasa adaiah yang

melakukan kebaikan serupa dengan yang dilakukan kepadanya.

Sedangkan orang memutuskan hubungan adalah yang diberi perlakuan

baik, namun tidak membalasnya. Sebagaimana mempererat hubungan

terjadi dari dua sisi, maka demikian pula memutuskan hubungan.

Barangsiapa memulai menjalin hubungan, maka dia yang dianggap

mempererat hubungan kekeluargaan. Apabila dibalas, maka yang

membalasnya disebut mukaafi' (orang yang membalas seperti apa

yang dilakukan terhadapnya).

tr6. Orang yang Mempererat Hubungan Kekeluargaannya pada

saat Musyrik, kemudian Masuk Islam

^fr ;;i l- i.'8 oi ;)r ; i,t'r G?i i,ss "utlJt ,r
"*"a b*tt e e'&"it * rrr"f Q'Ll ,tut J",1, c- i,Ss

.b A, J;,ii |#'J$ \;l'u W, C'# ,y.t ) ya,
6 Je i-:{-"i ,&, *i"

,
c/ e / . t/.-F Oe elL'

,.et:.;r ;13 dv) W'Js: .',*!t
1o . ,t., o t...,. tl.a,. t l. o,

.y.l f lt+ f<.rUS .t)l c.j>uJ

:tL1lr ,r) * u-f Jti)
:Or)1 ut'Jbj .:*f

5992. Dari Az-Zu,hri dia berkata: Urwah bin Az-Ztbair
mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Hakim bin Hizam

mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana

pendapatmu dengan urusan-urusan yang aku lakukan pada masa

jahiliyah sebagai ibadah, baik berupa mempererat hubungan

kekeluargaan, memerdekakan budak, dan bersedekah. Apakah ada

pahala untuklru?" Hakim berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
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'Englrnu masuk Islam dan mendapatkan pahala atas kebaikan yang
telah kamu lalatkan'. " Dikatakan pula dari Abu Al yaman dengan
kata 'atafuannatu'. Sementara Ma'mar dan Shalih serta Ibnu Al
Musafir mengatakan 'atahannatsu'. Ibnu Ishaq berkata, ,,At-

Tahannuts artinya membersihkan diri." Dia disetujui Hisyam dalam
riwayatnya dari bapaknya.

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang mempererat hubungan kekeluargaannya
pada saat musyrik, kemudian masuk Islam). Maksudnya, apakah ada

pahala dalam perbuatan itu? Dia menegaskan hukumnya karena hal itu
diperselisihkan. Isyarat kepadanya sudah disebutkan pada bagian awal
pembahasan tentang zakat, dan sudah dipaparkan pada pembahasan

tentang iman ketika membicarakan hadits Abu Sa'id Al Khudri, til

^dy[ ci;i .r'4ll 6pabila seorang hamba masuk Islam dan

lreislamannya baik).

.it'U $l d. Og'# (Apakah ada pahala untuklat?).Ini adalah

penafsiran riwayat Yunus bin Yazid yang dikutip Imam tvtuslim, J_ #
lrg,b 'U W @pakah ada sesuatu untuklai). Sementara dalam

riwayat Shalih bin Kaisan disebutkan, tht ra"ti @pakah ada pahala

di dalamnya?). Dalatnriwayat Ibnu Musafir disebutkan, b W. ,I.',$
tli llpalrah ada pahala untuklru didalamnya?).

esl i,qlt d:f ,f Ai Sti!-2 p*atakan puta dari Abu Al

Yaman dengan kata 'atafuannatu'). Demikian dinukil Abu Dzar.

Sementara dalam riwayat selainnya dikatakan, "Beliau berkata pula."
Atas dasar ini adalah perkataan Imam Bukhari dan yang berkata

adalah lmam Bukhari sendiri.
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t*;f 06;11 ;l ,f (Dari Abu At Yaman dengan knta

'atahannatu). Maksudnya, dengan huruf ta' sebagai ganti tsa'. Dia

mengisyaratkan kepada riwayatnya pada bab "Membeli Budak dari

Kafir Harbi" pada pembahasan tentang jual-beli, dari Abu Al Yaman,
"|!)u. i>!-!t ")i 'd^Si -k loolrulu aku berbuat baik dengannya atau

beribadah). Yakni, dengan unsur keraguan. Seakan-akan dia

mendengar darinya menurut dua versi itu sekaligus. Pada pembahasan

tentang zakat sudah dijelaskan pandangan Iyadh yang membenarkan

salah satunya. Ibnu At-Tin berkata, "Kata atafuannatu tidak aku

ketahui kesesuaiannya di tempat ini." Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan, t:#1 @ku menjauhi). Dia berkata, "Imam Bukhari

berkata, 'Disebutkan pula dengan kata 'atajannabu'." .!rl Ismaili

berkata, "Kata' atajannabrz' merupakan kesalahan penulisan. Yang

benar adalah 'atahannatsz' diambil dari kata hanats artinya dosa.

Sekaan-akan beliau mengatakan, 'Aku menghindari apa yang

menimbulkan dosa'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan penakwilan ini,

riwayat yang menyebutkan dengan kata atajannabu (ala menjauhi)

menjadi kuat, maka keraguan yang ada terjadi dalam menentukan

antara kata atafuannatsu atau atajannabu, tetapi makna keduanya

sarna, yaitu menghindari apa yang menimbulkan dosa. Namun,

maksudnya bukan sekadar menghindari dosa, bahkan lebih dari itu,

yaitu memperoleh kebaikan.
a. i , , t"&ii -e6t i.\ Cq fii Jtb (Ma'mar, Shalih, dan lbnu Al

Musafir mengatakan 'atafuannats'). Adapun riwayat Ma'mar dinukil

Imam Bukhari dengan sanad yalg maushul pada pembahasan tentang

zakat, yaitu pada bab "Orang Bersedekah saat Musyrik kemudian

Masuk Islam." Al Mizzi dalam ?,rtab Al Athraf manyatkan bahwa

hadits ini disebutkan pada pembahasan tentang shalat, tetapi saya

tidak menemukannya. Riwayat Shalih bin Kaisan diriwayatkan oleh

Imam Muslim. Sedangkan riwayat Ibnu A1 Musafir -Abdurrahman bin
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Khalid bin Musafir Al Fahmi Al Mishri, pemimpin Mesir- dinukil
Ath-Thabarani dengan sanad yang maushul dalamkitab Al Mu jam Al
Ausath melalui Al-Laits bin Sa'ad, darinya.

):;t 'oLA :OG,-,,1 i.l ,:,6: (Ibnu Ishaq berlata, "Kata

' att afuannuts' artiny a membersihkan diri " ). Demikian disebutkan Ibnu
Ishaq dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Dia berkata: Wahab bin Kaisan
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin
Az-Zubair berkata kepada Ubaidillah bin Umair, "Bagaimanakah awal

mula kenabian?" Ubaid berkata dan saat itu aku hadir, "Rasulullah

SAW tinggal di goa Hira' sebulan setiap tahun. Perbuatan demikian

termasuk 'tahannuts' yang dikerjakan orang-orang Quraisy pada masa

Jahiliyah. Tahannuts adalah membersihkan diri." Perkara ini sudah

disitir pada pembahasan tentang awal mula turururya wahyu dari

hadits Aisyah yang semakna dengan ini, lddtr '$t',*;1" tsr6 lbelrau

biasa tahannuts, yaitu beribadah).
L, -,.tHi t |tf i. ?q'6.q (Beliau diitcuti Hisyam bin (Irwah

dalam ,iroyotnya dari bapalorya). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, "Mereka mengikutinya", yaitu dalam bentuk jarnak. Versi

pertama lebih kuat, karena yang dimaksud riwayat pendukung ini
adalah penafsiran kata tahannuts, dengart tabartttr (membersihkan

diri). Riwayat Hisyam dikutip Imam Bukhari pada pembahasan

tentang pembebasan budak melalui Abu Usamah, "Sesungguhnya

Hakim bin Hizam berkata...", lalu disebutkan hadits dan di dalamnya

dikatakan, )fl ,* ti'.','?n 'Ck 6*o biasa tafuannuts dengannya,

yalmi membersihlan diri).
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17. Orang yang Membiarkan Anak Perempuan Kecil Orang lain

hingga Bermain dengannya atau Menciumnya atau Bercanda

dengannya

I ori
(:-rl CJ J6o t,- / c

:c-JlJ J-r-, .',r4'/ \)'
Jti

JhiG .'fui b; *i ,sj e *t ;a\t .v it J;'
:.. . -a - ., i, lr., t.o. 't,'- c., c,, . \, , ct. \ ' \
aG A*J\ ,g::;$l ii, Ju,- ""L 

^-, :!: ;G 
^l 

,k lt
\,** lnr J'irt5,,!) G".*;#tf?U:i*i,"tv -

.o/ ,?.. o1. ^ 
. \ r ',.1 a!. ,,o, a /

,Ji :*L', ^)b.lt 'b "irt J;t Jt! d .t4s', ,&: *er/' \' J

e'*+?'l' i; 'Jo ,,#:r, df d ,,,*ft Cl'i ,#it
qr.e'u,*. .;t

5gg3.Dari Khalid bin Sa'id, dari bapakn ya, dari;, Khalid

binti Khalid bin Sa'id, dia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah

SAW bersama bapakku dan aku memakai baju kuning. Rasulullah

SAW bersabda, 'Sanah... sanah... ' ." Abdullah berkata, "Ia adalah

bahasa Habasyah yang berarti bagus." Dia berkata, "Aku pergi

mempermainkan cap kenabian, maka bapakku mencegahku, namun

Rasulullah SAW bersabda, 'Biarkan dia'.Kemtdian Rasulullah SAW

bersabda, 'Lusuhlah dan hancurlah, kemudian lusuhlah dan

hancurlah, kemudian lusuhlah dan ltancurlah'." Abdullah berkata,

"Maka tinggallah, hingga beliau menyebutkan..." yakni lama waktu

baju itu bertahan.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang membiarknn anak kecil orang lain hingga

anak itu bermain dengannya, atant dia menciumnya, atau bercanda
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dengannya). Maksudnya, anak itu mempermainkan sebagian daripada
badannya. Ibnu At-Tin berkata, "Tidak ada dalam hadits yang

disebutkan di sini penyebutan 'mencium'. Kemungkinan ketika Nabi
SAW tidak melarang anak kecil itu menyentuh badannya, maka
kedudukannya sama dengan mencium. Pandangan ini yang disinyalir
Ibnu Baththal. Namun, yang tampak bagiku bahwa penyebutan
'bercanda' sesudah 'mencium' termasuk menyebut kata yang bersifat
umum sesudah kata yang bersifat khusus. Juga bercanda dengan anak

kecil adalah bertujuan untuk menyenangkannya. Sementara mencium
termasuk hal itu.

Hadits di bab ini yang diriwayatkan dari Ummu Khalid binti
Khalid bin Sa'id sudah dijelaskan pada bab "Baju Hitam" pada
pembahasan tentang pakaian. Abdullah dalam sanad ini adalah Ibnu
Al Mubarak, sedangkan Khalid bin Sa'id yang disebutkan pada sanad
telah dijelaskan nasabnya pada pembatrasan tentang jihad.

drl ,.i/.j ,a:t$ ;6.. *i *U (Atu pergi mempeftnaia<an

cincin kenabian, maka bapaklru mencegahlat). Maksudny4
menghardikku. Kata zabr sama dengan zajr (pencegatran) dart man'
(larangan) baik bentuk maupun makranya.

#?t df.f (Lusuhlah dan hancurlah). Pada pembahasan

terdahulu sudah disebutkan cara pelafalan kalimat ini dan juga
perbedaannya.

,*ii ,#1'j (Kemudian lusuhlah dan hancurlah). Ad-Dawudi

berkata, "Disimpulkan darinya penggunaan kata tsumma ftemudian)
untuk sesuatu yang beriringan. Namun, hal ini tidak disetujui sebagian

pakar tata bahasa Arab. Dia mengatakai tsumma tidak digunakan

kecuali untuk sesuatu yang datang beberapa waktu kemudian." Akan
tetapi pernyataan ini ditanggapi lbnu At-Tin, menurutnya, dia tidak
mengetahui seorang pun mengatakan kata tsumma untuk sesuafu yang

beriringan, hanya saja fungsinya menunjukkan urutan yang saling
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berdekatan. Dia berkata, "Pada hadits ini tidak ditemukan indikasi

'beriringan' karena 'hancur' terjadi setelah 'lusuh'." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, barangkali maksud Ad-Dawudi 'beriringan' adalah

langsung menggantikan. Dengan demikian, perkataannya bisa

dibenarkan.

Ar "ri SA fuUauUah berkata). Dia adalah Ibnu Al Mubarak.

Bagian ini dinukil dengan sanad yang maushul melalui sanad

sebelumnya.

'e (Maka tinggallah). Maksudnya, pakaian tersebut.

Demikian dinukil mayoritas ulama. Sementara dalam riwayat Abu

Dzar disebutkan, Wi (Uat o dia tinggal). yaitu Ummu Khalid.

'F ,P (Hingga dia menyebutkan). Demikian yang disebutkan

mayoritas. Maksudnya, periwayat menyebutkan waktu sangat lama.

A1 Karmani berkata, "Maknanya, ia menjadi bahan perbincangan

orang-orang, karena ketahanannya melebihi yang biasa." Saya (Ibnu

Hajar) katakari, seakan-akan dia membacanya'dzukira'. Namun, tidak

ada daiam riwayat kami kecuali'dzakara'. Dalam riwayat Ibnu Ali
bin As-Sakan disebutkan, tli fi up lUtngga dia menyebutkan

masa yang lama), maka ini mendukung apa yang telah saya katakan.

Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani disebutkan, ',ft ,?
(Hingga menjadi hitam). Para ahli bahasa berkata, "Kata ad-daknn

artinya warna kehitam-hitaman. Dikatakan,'dakana ats-tsaub',

artinya kain itu menjadi kehitam-hitaman. Namun, sejumlah ahli

hadits mengatakan riwayat Al Kasymihani mengalami kesalahan

penulisan.

W6.',y tf @aksydnya, daripada lama wahu ia bertahan).

Demikian dalam riwayat Ashili, dimana yang dimaksud kata ganti

dalam kalimat tersebut bisa "baju" atau "{Jmmu Khalid", sesuai dua

pendapat terdahulu.



18. Belas Kasih terhadap Anak, Menciumnya, dan Merangkulnya

;:*rffi et;\*;*?" * 4t -,-i:o;i;ue 'su,

Tsabit berkata dari Anas, "Nabi ,O* m.rrgu*Uit fU.ufri- A*
menciumnya serta mengecupnya. "

ft ,r "V, 
i*rj ;;L i> \ya * ,JG f eri /t f

,ti A,trl_,bt :J6 totr), ,!i o ,Jw rc;,i ;'"1 ,Jw ,,rrit
,:*t'* i,r Ji"Ct';t rrtr"r, e-#r ei * -tU

.S3l.rr,r Gsu-:) b,iA rL| *Lht,k t,:-;)
5gg4.Dari Ibnu Abi Nu'min dia berkata: Aku pemah hadir di

sisi Ibnu Umar ketika dia ditanya seorang laki-laki tentang darah

nyamuk. Dia berkata, "Engkau berasal dari mana?" Laki-laki itu
rnenjawab, "Dari penduduk Ir.ak?' Dia berkata, "Llhatlah kepada

orang ini, dia bertanya kepadaku tentang nyamuk, sementara mereka

membunuh putra Nabi SAW. Aku mendenga.r Nabi SAW bersabda,
'Keduanya termasuk dua kebahagiaanku di dunia'."

?;i r3t i.a:r;'ol f oJ; l' fr;L,,ss'at!Jr;
i?;r ;ie ,Uu 'e:L & itL \t ,-k Ut u'r:t a^xG ,ti

,qb:$ ,i+t) r;; ? $y y'* ,C:u ee;.t w,

*:, *L\t -u Ut ytt .'C:;;'-JG'i ffii n. ri'i*.s
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ti'i'i ,:A'#:$& rer yy a &U:Jr-,1^i'.';
')6i

5995. Dat', Az-Zuhri, dia berkata: Abdullah bin Abi Bakr

menceritakan kepadaku, sesungguhnya Urwah bin Az-Zubair

mengabarkan kepadanya, Aisyah (istri Nabi SAW) menceritakan

kepadanya dan berkata, "Seorang perempuan datang kepadaku

bersama dua anak perempuannya untuk meminta kepadaku. Namun,

dia tidak mendapatkan di sisiku selain sebuah kurma. Aku

memberikan kwpadanya dan dia membaginya di antara kedua anak

perempuarurya. Kemudian dia berdiri dan keluar. Nabi SAW masuk

dan aku menceritakan kepadanya. Beliau bersabda, 'Barangsiapa

mengurus anak-anak perempuan ini dan berbuat baik kepada mereka,

malra mereka aknn menjadi tabir penghalang baginya dari api

neralca'."

t'\t *U,W a":Jvi;Gi lt:::"; * i )p *
t;b li*i€r ti1 ,,{; g,c ,rb fst €J aLr;lrt ;;t

5996. Dari Amr bin Sulaim, Abu Qatadah menceritakan

kepada kami, dia berkata, Nabi SAW keluar kepada kami dan

Umamah binti Al Ash di atas pundaknya, lalu beliau shalat. Apabila

ruku' beliau meletakkannya, dan apabila bangkit beliau

mengangkafirya.

^- ?nr'e:r;;-:; 6"of ,#:St * U'^J- I 6L "',s.:^\t *
L;1:,;+,) ,*; o;rt *:, ,1L \, ;* lnt Jit"& ,iu

.W)e)
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ltS c llr u?p d.L\
\ a :tC ; *, *?'t

,1;iir Jrd ,r;a'#t e.c ct'a

,* yt J;' *t P .rLi"rs
!.ct'u, l,o,.fJ l fJ

5997. Dari Az-Zvhi, Abu Salamah bin Abdurrahman

menceritakan kepada kami, sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata,

"Rasulullah SAW mencium A1 Hasan bin Ali dan di sisinya ada Al
Aqra' bin Habis At-Taimi sedang duduk. Al Aqra' berkata,

'Sesungguhnya aku memiliki sepuluh anak, tetapi aku tidak pernah

mencium seorang pun di antara mereka'. Rasulullah SAW

memandanginya kemudian bersabda, 'Siapa yang tidak menyayangi

maka tidak disayangi'. "

d\ d..............)t;i 
ie ,us W hr €, t:r.c'* i')'-b * rb ,y

'et;* '{$dtq")t b-fr|Jw'*j*\t * 4t
.*';t #i/ hr Li';,i u aiti ri : { : * ht .b

5998. Dari Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah RA, dia berkata,

"Seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Kalian
mencium anak-anak sementara kami tidak pernah mencium mereka'.

Nabi SAW bersabda, 'Apalmh aku memiliki kekuasaan bagimu jika
Allah mencabut dari hatimu rasa kasih sayang'."

/\
t.- lcz i,

l* :c.its 4j, dJJl

U\t u #t
,i*i. 1*ali
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6:rL *)b yy ;::it ,*t
eq, ?'.,i'fi isw .Lt*:'t

JrUt6ib.)&')?)
'.,rd A v ,uii *.rrl;l ;

5999. Dai Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Umar bin

Khaththab RA, dia berkata, "Didatangkan kepada Nabi SAW tawanan

perang. Ternyata seorang perempuan di antara tawanan perang

memerah kedua payrdaranya untuk memberi minum. Apabila dia

menemukan anak kecil di antara tawanan, maka diambilnya dan

dilengketkannya ke perutnya, lalu disusuinya, maka Nabi SAW

bersabda kepada kami, 'Apakah knlian menyangka perempuan ini

akan melemparkan anal+nya dalam api?' Kami berkata, 'Tidak,

sementara dia mampu untuk tidak melemparkannya'. Beliau bersabda,

'Allah lebih pengasih terhadap hamba-hamba-Nya dibandingkan

perempuan ini terhadap analotya'. "

Keteransan lladits:

(Bab belas kasih terhadap anak, menciumnya, dan

meranglatlnya). Ibnu Baththal berkata,'Diperbolehkan mencium anak

kecil pada semua anggota badannya demikian juga anak yang sudah

besar menurut kebanyakan ulama- selama bukan aurat. Sudafu

disebutkan pada pembahasan keutamaan Fathimah RA, bahwa beliau

sAw menciumnya. Demikian juga Abu Bakar biasa mencium anak

perempuannya (Aisyah).

&3 'i$i e,jt'p3 * b, ;* ';$ :ei ,rS * -y 
'Sa:

(Tsabit berkata dari Anas, "Nabi SAW mengambil lbrahim dan

menciumnya serta mengeanpnya"). Riwayat mu'allaq ini tidak

tercantum dalam catatan Abu Dzar dari selain Al Kasymihani. lmam

Buk*Iari mengutipnya melalui sanad yang maushul pada pembahasan

tentang jenazahmelalui Quraisy bin Hibban, dari Tsabit, dalam hadits

,^
dli .lt,.,0i 

&
.6rii er.o a
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yang panjang. Adapun Ibrahim adalatr putra Nabi SAW dari Mariyah
Al Qibtiyah. Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan enam hadits,

yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan melalui Musa
bin Ismail, dari Mahdi, dari Ibnu Abi Ya'qub, dari Ibnu Abi Nu'min,
dari Ibnu Umar. Mahdi adalah Ibnu Maimun. Hal ini disebutkan

langsung dalam riwayat Abu Dzar. Adapun Ibnu Abi Ya'qub adalah

Muhammad bin Abdullah Adh-Dhabbi Al Bashri. Sedangkan Ibnu
Abi Nu'min adalah Abdunahman dan nama bapaknya tidak dikenal.

Sanad hadits ini semuanya hingga Abdurrahman berasal dari Bashrah.

Dia seorang periwayat dari Kufah dan termasuk ahli ibadah. Para ahli
hadits sepakat menganggapnya tsiqah (terpercaya). Hanya saja Ibnu
Abi Khaitsamah mengemukakan pendapat yang ganjil dimana dia
mengutip dari Ibnu Ma'in bahwa dia melemahkannya.

-e clf l'+t3 
"li (Alru menyal<sikan bagi Ibnu (Jmar).

Maksudnya, aku hadir di sisinya.

,9i'ie:t (Beliau ditanya seorang laki-laki). Lri adalah kalimat

sisipan. Adapun nama laki-laki yang bertanya tidak saya ketahui.

*#r p': * (Tentang darah nyamuk). Pada pembahasan

tentang keutamaan disebutkan dengan kata, .TriiJr @tat). Al Karmani

berkata, "Barangkali laki-laki itu menanyai Ibnu Umar tentang

keduanya sekaligus." Saya (Ibnu Hajar) katakan, atau periwayat

maksudkan dengan kata 'lalat' adalah 'nyamuk' karena keduanya

mirip, meskipun kata ba'uudh (nyamuk) memiliki makna yang lain.

Al Jahizh berkata, "Orang-orang Arab menyebut 'lebah' dan 'tawon'
serta yang mirip dengannya sebagai 'dzubaab'."

*:J *V iitt & 1, i.y t* lli 6em"ntara mereka tetah

membunuh putra Nabi SAYfi). Maksudnya, Al Husain bin Ali.
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€96;-:) (Dua kebahagiaanku)' Demikian dinukil mayoritas.

Abu Dzar mengutip dari A1 Mustamli dan Al Hamawi dengan kata

€#r,yakni dalam bentuk tunggal, dan demikian pula dalam riwayat

An-Nasafi. Abu Dzar meriwayatkan dari A1 Kasymihani dengan kata

,;U-l Ibnu At-Tin berkata, "Ini adalah kesalahan dan yang benar

adalah GGiW-t." Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan beliau

membacanya dengan tanda 'fathah'pada huruf 'ta' dan 'tasydid' pada

huruf 'ya' terakhir dalarn bentuk ganda sehingga dianggapnya sebagai

kekeliruan. Padahal bisa saja diberi 'kasrah' pada huruf 'ta' dan tanpa

'tasydid' sehingga tidak dianggap keliru. Maksud 'raifuaan'

(kebahagiaan) di tempat ini adalah rezeki. Demikian dikatakan Ibnu

At-Tin. Penulis kitab Al Fa'iq berkata, "Yakni keduanya adalah rezki

dari Allah yang Dia berikan kepadaku. Dikatakan, "Usabbifoullaaha

wa astarziquhu" (aku bertasbih kepada Allah dan mohon rezeki dari-

Nya).Namun, mungkin pula yang dimaksud 'raifuaan' adalah aroma

wangl. Dikatakan, "Habaani bithaqati raihan" (dia memberiku seikat

bunga harum). Artinya, keduanya termasuk perkara yang

dianugerahkan Allah kepadaku, karena anak-anak dicium sehingga

mereka seakan-akan termasuk harum-haruman.

$fur 'U (Dari dunia). Maksudnya, bagianku dari raihan

(kebahagiaan/kesenangan) dunia. Ibnu Baththal berkata,

"Disimpulkan dari hadits tentang wajib mendahulukan urusan agatrLa

yang lebih penting, karena Ibnu Umar mengingkari seseorang yang

bertanya kepadanya tentang darah nyamuk, padahal orang itu tidak

memohon irmpunan atas dosa besar yang dilatcukafinya, karena ikut

berperan dalam membunuh Husain. Ibnu Umar pun mencelanya atas

sikapnya. Hanya saja Ibnu Umar menyebut Al Husain secara k*tusus

karena kedudukannya yang mulia di sisi Nabi SAW." Tampaknya

Ibnu Umar tidak memaksudkan laki-laki itu secara khusus, tetapi

sekadar mengingatkan perilaku buruk penduduk kak yang telah

diliputi kebodohan dibanding penduduk Hijaz. Tidak tertutup kemung
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kinan bahwa setelatr itu Ibnu Umar memberikan fatwa kepada laki-
laki yang bertanya tentang permasalahannya, karena tidak halal bagi

Ibnu Umar menyembunyrkan ilmu, kecuali bila dipahami bahwa laki-
laki tersebut berlebihan dalam urusan agarrra. Untuk menguatkan apa

yang telah saya katakan bahwa dalam kisah itu tidak ditemukan

petunjuk yang menyatakan laki-laki tersebut termasuk mereka yang

membantu dalam pembunuhan Husain, dan bila temyata dapat

dibuktikan, maka pandangan dalam hal ini adalah seperti yang

dikatakan Ibnu Baththal.
oz. i . t

F. gri i/ 3l {i (Abdullah bin Abi Bakr). Maksudnya, Ibnu

Muhammad bin Amr bin Hazm. Telah disebutkan pada pembahasan

tentang zakat dari riwayat Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar, "Abdullah
bin Abu Bakar bin Hazm." Di sini bapaknya dinisbatkan kepada

kakek bapaknya, lalu memasukkan seorang periwayat antara Az-Znhn
dengannya. Ini menunjukkan bahwa dirinya sangat sedikit melakukan

tadlis. At-Tirmidzi meriwayatkan secara ringkas dari Abdul Majid bin
Abdul Aziz bin Abi Rawwad dari Ma'mar seraya menghilangkan

Abdullah bin Abu Bakar dari sanad. Apabila riwayat ini akurat,
kemungkinan Az-Zuhi mendengarnya dari Urwah secara ringkas, lalu
mendengarnya dari Abdullah bin Abu Bakar secara panjang lebar.

Namun, bila tidak akurat, maka yang dijadikan pegangan adalah

perkataan Ibnu Al Mubarak.

9q W) ai;y ,;)iA (Seorang perempuan datang kepadaku

bersama dua anak perempuan). Saya belum menemukan keterangan
tentang nama mereka. Huruf wawu pada kata wa ma'aha tidak
disebukan pada selain riwayat Abu Dzar. Demikian juga halnya dalam
riwayat Ibnu Al Mubarak.

W.l ,y.t#:;,i ti'bbl 9V0 9* * q* y'rrt (Dia tidak

mendapatkan di sisiku selain sebuah kurma, maka aku memberikan

kepadanya, lalu dia membaginya di antara kedua anak

_-L
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perempuannya). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, GZ, W'y"S it
(Dia tidak makan sesuatu darinya).

'r;:r;i &t # ill' .p 4t ,lrr'*,Ft'*Jt"i (Kemudian dia

berdiri, lalu keluar, maka Nabi SAW masuk dan aku menceritakannya

kepadanya). Demikian dalam riwayat Urwah. Sementara dalam

riwayat kak bin Malik dari Aisyah disebutkan, ,Fr.'W"^* e;E
tpi"n,W Jt'rn;'*ar't ,i,-#',# r.tt ,y '*b,6 :rj; o* t411hit (4)

6o #6 ,,4kV'01\i uri u;ir i;ilr'ct::i au;.t q{s,;",ti 1sro,o,g

perempuan miskin datang kepadaku membawa dua anak

perempuannya. Alat pun memberikan tiga latrma kepadanya, lalu dia

memberikan kepada kedua anak perempuannya masing-masing satu

latrma. Dia pun mengangkat latrma ke mulutnya untuk memaknnnya,

tetapi diminta oleh kedua anak perempuannya, maka dia membagi

satu kurma yang ingin dimakannya itu sehingga perbuatannya

menakjubkanlal. Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Ath-
Thabarani dari hadits Al Hasan bin Ali sama sepertinya. Namun,

mungkin dipadukan bahwa maksud Aisyah dengan perkataannya

dalam hadits Urwah, "Dia tidak mendapatkan kepadaku selain satu

kurma", yakni yang aku khususkan untuknya. Mungkin juga pada

mulanya Aisyah tidak menemukan, kecuali safu kurma. Namun,

kemudian dia mendapatkan dua kurma lagi. Mungkin pula kisah

serupa terjadi lebih dari satu kali.

G* cl$t g$ U ,t-',i (Barangsiapa mengurus sesuatu dari

anak-anak perempuan ini). Demlkran dinukil kebanyakan periwayat,

yakni dengan kata uli yang berasal dari kata U-fjr. Adapun A1

Kasymihani menukil dengan kata r!. yang berasal dari kata ir(Jr.

Dalam riwayat A1 Kasymihani disebutkan juga dengan kata, *ir/.

(dengan sesuatu).Iyadh menguatkannya dengan riwayat Syu'aib, ,y

u13.i ?orongriapa diberi cobaan). Begitu pula dalam riwayat Ma'mar
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yang dikutip At-Tirmidzi. Kemudian terjadi perbedaan maksud

ibtilaa' (cobaan) pada hadits ini. Apakatr keberadaan mereka itu
sendiri atau perbuatan yang mereka lakukan? Apakah berlaku umum

bagi semua anak perempuan atau mereka yang memang membutuhkan

santunan?

"+*l',*A (Beliau berbuat baik kepada mereka). Hal ini

mengindikasikan bahwa maksud perkataannya di awal hadits, ga tt
(daripada ini), adalah lebih dari satu. Dalam hadits Anas yang dikutip
Imam Muslim disebutkan, ,F-18 JC U (Barangsiapa menanggung

dua anak perempuan). Imam Ahmad menyebutkan dari hadits Ummu

Salamah, ry ry" y.t:-i ,f'1 ')i c;ri 3i ,*.1 e 'eli U
(Barangsiapa mengeluarknn nalkah untuk dua anak perempuan atau

dua saudara perempuan atau dua perempuan yang memiliki
hubungan kerabat seraya mengharapkan pahala atas hal itu). Adapwr
yang tercantum pada kebanyakan riwayat menggunakan kata ifusaan

(berbuat baik). Sedangkan dalam riwayat Abdul Majid disebutkan,
"ry 'P (Bersabar terhadap mereka). Serupa dengannya dalam

hadits Uqbah bin Amir dalam Y,ttab Al Adab Al Mufrad dan demikian

disebutkan pada riwayat Ibnu Majah disertai tambahan, "$6J"c;:"i1t

"e*t (Dia memberi mereka makan dan minum serta pakaian).

Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, silii

;fi.':i '5;it W'::i W {Oio memberi na/kah kepada mereka, latu

menikahkan mereka serta memperbaiki akhlak mereka). Dalam hadits
Jabir yang dikutip Imam Ahmad dan juga dalam kitab Al Adab Al
Mufrad disebutkan, "}iR:; ",#73 n:t (Dia mengayomi mereka

dan mengasihi mereka serta menanggung mereka). Ath-Thabarani

menambahkan,',k\i-s (Dan menikahknn mereka). Dia mengutip pula

riwayat serupa dari Abu Hurairah dalam kitab Al Mu'jam Al Ausath.

Diriwayatkan At-Tirmidzi dan di kitab Al Adab Al Mufrad dari Abu
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Sa'id, ,4e iilr 4:6 ";frg* |tr6 (Dia memperbagus pergaulan

dengan mereka serta bertalwa kepada Allah tentang mereka). Semua

sifat ini dapat dirangkum oleh kata 'ihsaan' (berbuat baik) yang

dikutlp pada bab di atas.

Kemudian te{adi perbedaan maksud 'ihsaan' (berbuat baik),
apakah cukup pada ukuran yang wajib, atau lebih dari itu? Secara

zhatrir yang dimaksud adalah makna kedua, karena Aisyah RA
memberikan kurma kepada perempuan itu, lalu dia lebih

mengutamakan kedua anak perempuannya, maka Nabi SAW
mensifatinya dengan kata'ifosaarz', sebagaimana hukum yang beliau

SAW isyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa siapa melakukan

kebaikan yang bukan merupakan kewajibannya, atau melebihi ukuran

yang wajib, niscaya dianggap muhsin (orang berbuat baik). Adapun

mereka yang hanya mengerjakan yang wajib tetap disebtt muhsin,

tetapi maksud hadits itu adalah yang lebih dari yang wajib.

Syarat ifusaan (berbuat baik) adalah sesuai syariat dan bukan

yang menyelisihinya. Secara zhalttr patrala tersebut hanya dicapai

apabila seseorang terus-menerus mengurus anak-anak perempuan

hingga mereka tidak bergantung lagi kepadanya, baik mendapatkan

suami maupun yang lainnya, seperti disinyalir pada sebagian redaksi

hadits. Ihsan kepada setiap orang sesuai dengan keadaarurya. Lalu

disebutkan bahwa pahala tersebut didapatkan juga oleh mereka yang

berbuat baik kepada anak perempuan meski hanya satu orang. Dalam

hadits Ibnu Abbas terdatrulu disebutkan, t,F '11 :Jt.\t b ,y:'ltll
l'tt :lul (Seorang laki-laki badui berkata, "Atau dua orang?"

Beliau pun bersabda, "Atant dua orang"). Sementara dalam hadits

Auf bin Malik yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, "al;r tjul
(seorang perempucm berkata). Dalam hadits Jabir, Ei (Dan

dilratalran). Lalu dalam hadits Abu Hurairah, (ii (Kami berkata).

Semua ini menunjukkan banyaknya orang yang bertanya atau
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menunjukkan kisah seperti ini terjadi lebih dari satu kali. pada hadits
Jabir diberi tambahan, "sebagian orang beranggapan jika seseorang
mengatakan, 'Dan satu orang', niscaya beliau sAw akan mengatakan,
'Dan satu orang'." Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, f3.i!3 :tili
i+ttt ,SA r'aiorj1 ,Ui .r;Z: :116 (Xamf berkata, ,,Dan dua orang?,,

Beliau bersabda, "Dan dua orang." Kami berkata, ,,Dan 
satu

orang?" Beliau bersabda, "Dan satu orang"). Har ini dikuatkan oleh
hadits Ibnu Mas'ud yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, "f;1.'iU'g ",j;

*''t:r( u,jr ar #,3 W E:rb Wi';#16 W) W..)i1li:r t4!)ti

(Barangsiapa memiliki seorang anak perempuan, lalu dia
mendidilcnya dan memperbagus pendidikannya, mengajarinya dan
memperbagus pengarajannya, lalu melimpahkan kepadanya dari
nilonat Allah yang dikaruniakan kepadanya). Hadits ini diriwayatkan
Ath-Thabarani melalui sanad yang lemah.

t6t ,y t:;, 'i $ gnet o sebagai penghalang baginya dari
neraka). Demikian tercantum pada kebanyakan hadits yang saya sitir
terdahulu. Namun, dalam riwayat Abdul Majid disebutkan dengan
kata, 61,i7 (penutup), tapi ia semakna dengan redaksi sebelumnya.

Pada hadits ini terdapat penekanan tentang hak anak-anak perempuan,
karena umumnya kondisi mereka lemah untuk mengurus
kemaslahatan diri mereka sendiri. Berbeda dengan laki-laki yangpada
umunnya memiliki fisik yang kuat, pikiran yang cerdas, dan mampu
merespon hal-hal yang dibutuhkan dalam kebanyakan keadaan. Ibnu
Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan yang
membolehkan meminta bagi yang membutuhkan, kemurahan hati
Aisyah yang rela memberikan satu kurma yang dimilikinya kepada
perempuan itu, dan sesuatu yang sedikit tidak menghalangi untuk
disedekahkan, bahkan menjadi keharusan bagi seseorang
mensedekahkan apa yang dia dapatkan, baik sedikit maupun banyak.

_1-
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Selain itu, hadits ini juga membolehkan menyebutkan kebaikan bila
bukan untuk berbangga dan menyakiti hati penerima kebaikan itu."

An-Nawawi berkata mengikuti Ibnu Baththal, "Dinamai
'cobaan' karena pada umumnya manusia tidak menyukai anak

perempuan, maka syariat datang mencegah perbuatan mereka.

Kemudian dianjurkan membiarkan hidup anak-anak perempuan dan

tidak membunuh mereka, dengan cara menyebut-nyebut pahala yang

dijanjikan bagi yang berbuat baik kepada anak perempuan dan

berjihad melawan dirinya agar bersabar menghadapi perilaku

mereka." Syaikh kami berkata dalam kitab Syarh At-Tirmidzi,
'T(emungkinan makna 'cobaan' di sini adalah sebagai ujian.

Maksudnya, siapa yang diuji dengan anak perempuan, maka

hendaklah dia memperhatikan apa yang harus dilakukan, apakah

berbuat baik terhadap mereka atau sebaliknya. Oleh kerena itu,

mereka mengaitkannya dalam hadits Abu Sa'id dengan kata 'takwa',
karena siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka bisa saja

menjadi kalut dengan mereka yang diamanatkan Allah kepadanya,

atau dia mengurangi apa yang diperintahkan kepadanya, atau tidak
memaksudkan perbuatannya untuk berpegang kepada perintah Allah
serta mendap atkan p ahala-Nya. "

,f1t g.( .1 z;6b (Dan (Jmamah binti Abu Al Ash).

Maksudnya, Abu Al Ash bin Ar-Rabi'. Umamah adalah anak

perempuan Zairab (putri Nabi SAW).

&, €3 $$ 4pabtla ruku', maka beliau SAW meletakkan).

Demikian dinukil kebanyakan periwayat dengan menghapus

objeknya. Sementara dalam riwayat A1 Kasymihani disebutkall, @i
(Beliau meletakkannya). Hadits ini sudah dijelaskan di bagian awal

pembahasan tentang shalat pada bab-bab tentang pembatas bagi orang

yang shalat. Di tempat ini disebutkan dengan kata 'ruku' dan di

tempat itu dengan kata 'sujud'. Namun, tidak ada pertentangan antara

keduanya. Bahkan hendaknya dipahami bahwa beliau berbuat
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demikian ketika ruku' dan sujud. Dari sini, tampak pula kesesuaian

hadits dengan judul bab, yaitu kasih sayang terhadap anak, karena

cucu merupakan anak sendiri. Termasuk kasih sayang beliau SAW
kepada Umamah adalah ketika ruku' atau sujud, maka beliau SAW
khawatir dia akan jatuh. Oleh karena itu, beliau lebih dahulu

meletakkannya. Mungkin keadaan ini terjadi karena kedekatan

Umamah dengan Nabi SAW sehingga ketika ditaruh di atas tanah,

maka dia tidak mau karena jauh dari beliau, sehingga beliau perlu

menggendong kembali Umamah ketika berdiri. Sebagian ulama

menyimpulkan tentang mulianya mengasihi anak, karenapada saat itu
terjadi benturan antara kesungguhan memelihara khusyu' dengan

menjaga perasaan anak. Dalam hal ini beliau SAW mengutamakan

menjaga perasaan anak. Namun, kemungkinan juga Nabi SAW
melakukan hal itu untuk menjelaskan bahwa perbuatan tersebut
diperbolehkan.

'Jti 6y,a $.i 'of (Sesungguhnya Abu Hurairah berknta).

Demikian tercantum dalam riwayat Syu'aib. Sementara dalam riwayat
Muslim dari Sufyan bin Uyainah dan Ma'mar, keduanya dart Az-
Ztrhi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA.

qb i. 7{,\r ,:.:"t') (Di sisinya ada Al Aqra' bin Habis).

Kalimat ini termasuk kalimat yang disisipkan.Nasab Al Aqra' sudah

disebutkan pada tafsir surah Al Hujwaat, dan dia termasuk orang-
orang dilunakkan hatinya untuk memeluk agamalslam, dan kemudian

termasuk orang-orang yang baik keislamannya.

fi;l'fi:r',i$ t; ,tlt'ui:# ,;,"tt1 ls"rrngguhnya aku memiliki

sepuluh anak, dan aku belum pernah mencium seorang pun di antara
mereka). Al Ismaili menambahkan dalam riwayatnya,"A t3t;1'a$ g

(Aku belum pernah mencium seseorang sama sekali).

ei t e7 1 ;,' (orang yang tidak menyayangi maka tidak

disayangi). Kata yarfuamu dan yurfuamu adalah sebagai predikat pada

i

i
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kedua tempat itu. Iyadh berkata, "Ini menurut riwayat mayoritas."

Abu A1 Baqa' berkata, "Kata man bisa berkedudukan sebagai kata

maushul, tetapi mungkin pula sebagai syarat sehingga kata g'i diberi

tanda sukun. As-Suhaili berkata, "Memposisikannya sebagai predikat

lebih sesuai dengan redaksi kalimat, karena ia disebutkan untuk

membantah orang yang berkata, 'sesungguhnya aku memiliki sepuluh

anak...'. Maksudnya, orang yang melakukan perbuatan seperti ini

tidak akan disayangi. Kalau sebagai syarat (conditional), maka dalam

kalimat itu ada bagian yang terputus, sebab syarat dan pelengkapnya

adalah kalimat baru." Saya (Ibnu Hajar) katakan, memposisikannya

sebagai syarat lebih tepat ditinjau dari sisi lain, yaitu sebagai

perumpamaan. Sebagian mereka lebih menguatkan posisinya sebagai

kata maushul, karena kata bersyarat jika diikuti penafian maka

umumnya digunakan kata lam. Namun hal ini tidak menjadi alasan

untuk melakukan tarjih (menguatkan pendapat) jika kondisi lebih

sesuai untuk menjadikannya sebagai syarat.

Sebagian pensyarah krtab Al Masyariq melafalkan dengan

tanda dhammah pada keduakata 0--rl dan boleh pula dengan tanda

fathah pada keduanya, atau dhammah pada kata pertama dart sulcttn

pada kata kedua, atau sebaliknya. Dengan demikian, didapatkan empat

macam bentuk. Hanya saja bentuk ketiga dianggap sulit dibenarkan,

lalu sebagian memberi legitimasi untuk bentuk kedua bahwa

maknanya adalah larangan. Maksudnya, jangan kamu menyanyangi

siapa yang tidak menyayangi manusia. Adapun bentuk keempat cukup

jelas dimana artinya adalah, "Siapa yang tidak menjadi penyayang,

maka ia tidak disayangi."

Pada jawaban Nabi SAW kepada Aqra' terhadap isyarat

mencium anak dan keluarga yang termasuk mahram ataupun selain

mahram hendaknya untuk menunjukkan kasih sayang dan bukan

untuk syahwat. Demikian pula halnya mencium, dan merangkul.
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits kelima dari Muhammad

bin Yusuf, dari Sufyan, dari Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah RA.

Muhammad bin Yusuf adalah A1 Firyabi dan Sufyan adalah Ats-

Tsauri. Adapun Hisyam adalah Ibnu Urwah. Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan, "Dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya."

'grt;t iv (Seorang Arab badui datang). Mungkin yang

dimaksud adalah Al Aqra' seperti disebutkan pada hadits sebelumnya.

Namun, mungkin juga dia adalah Qais bin Ashim At-Tamimi, lalu As-

Sa'di. Abu Al Faraj Al Ashbahani dalam kitab Al Aghani,

menyebutkan keterangan yang mengindikasikan hal itu, "Dari Abu

Hurairah, sesungguhnya Qais bin Ashim masuk kepada Nabi SAW."

Lalu disebutkan kisah yang menyebutkan, * 6'jr LFbf rl J{o

(maka hal itu tidak lain kecuali akan dicabut kasih sayang darimu).

Hal ini lebih sesuai dengan lafazh hadits Aisyah RA. Kejadian serupa

terjadi pada Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah Al Fazai sebagaimana

diriwayatkan Abu Ya'la dalam Musnad-nya dengan sanad yang para

periwayatnya tsiqah (terpercaya) hingga Abu Hurairah, dia berkata,

;plitj j,,.nt ,ft-;i'j *t # a',*.1r J_p ,b ,f ;.* ,y;
"nii rl;i U5 L$?*+ d.i,t tiirr jh 6- t;ilIifr ilvi luyainah bin Hishn

masuk kepada Rasulullah SAW lalu dia melihat beliau SAW mencium

Hasan dan Husain. Diq berkata, "Engkau mencium keduanya wahai

Rasulullah? Sesungguhnya alat memiliki sepuluh anak namun aleu

belum pernah mencium seorang pun di antara mereka"). Mungkin
juga hal seperti itu terjadi pada mereka semua, karena dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan, "Orang-orang Arab badui datang dan

berkata."

,rli.l.alr o:15; fXrtian mencium anak-anak). Demtkian dinukil

mayoritas tanpa mencanfumkan kata 'tarrya'. Namun, ia tercantum

dalam riwayat Al Kasymihani.
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'&)5t 6 (Kami tidak mencium mereka). Dalam riwayat A1

Ismaili, 'nal1, S itrT 1Oe*i Allah knmi tidak mencium mereka).

Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan , O !t't 6 ,fi$ -g iSul

'@ 6aiau berkata 'benar'. Mereka berkata, 'Akan tetapi -demi

Allah- kami tidak mencium mereka'.).

'q1:1 @pakah aku berlatasa). Ini adalah pertanyaan yang

bermakna pengingkaran, dan artinya adalah penafian, yakni aku tidak

berkuasa. Maksudnya, aku tidak berkuasa untuk menjadikan kasih

sayang di hatimu setelah Allah mencabut darinya. Imam Muslim

meriwayatkan dengan menghapus kata 'tanya' dan inilah yarLg

dimaksud. Adapun Al Ismaili menyebutkan, ,!)'i 61 (Dan tidaktah

aku kuasa). Dia mengutip pada riawyat lain, 'di on ot'it 6 @po

dosalu apabila...").

Li bi (Sekiranya dicabut). Semua riwayat memberi tanda

fathah pada huruf alif sebagai objek dari kata amlilru Adapun

sebagian pensyarah l<ttab Al Mashabih memberi tanda kasrah pada

huruf hamzah sebagai syarat darr pelengkapnya tidak disebutkan. Ia

termasuk jenis yang telah disebutkan. Maksudnya, apabila Allah

naenca.but kasih. sayang dari hatimu, maka aku tidak memiliki

kekuasaan untuk mengembalikannya kepadanya. Dalam kisah

uyainah disebutkan , ?il ?;\'i ,'*, fl:o h, ,tb'4t'Sut lvatt

SAW bersabda, "Orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak

disayangi".).

Hadits lceenam, diriwayatkan dari Ibnu Abi Maryam, dari Abu

Ghassan, dari Zaid bn Aslam, dari bapaknya, dari Umar bin

Khaththab RA. Ibnu Abi Maryam adalah Sa'id. Adapun tumpuan

hadits ini dalam kitab Ash-Shahihain adalah pada dia. Abu Ghassan

adalah Muhammad bin Mutharrif. Sanad dari dia dan seterusnya

berasal dari Madinah.
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,F.-' *t *V h, * At ,P #, (Didatangkan kepada Nabi

SAW tawanan). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, ,?,
(Dengan tawanan). Tawanan di sini adalah tawanan Hawazin.

F W.T,:;E.f rpJr ,y ili1 $$ g"rnyata seorang tawanan

memerah payudaranya memberi minum). Demikian dalarn riwayat Al
Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan F W:i l)\5 Adapun

periwayat lain menukil dengan kata .l)i*, artinya siap-siap untuk

diperah. Kemudian kata t[ff dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dalam bentuk tunggal, sedangkan dalam riwayat selainnya

menggunakan bentuk ganda liti:lJ. Al Kasymihani menyebutkan

dengan kata fur.Adapun selainnya menukil dengan kata ufi artinya

berjalan dengan cepat. Dalam riwayat Imam Muslim dari Al Hulwani
dan Ibnu Askar, keduanya dari Ibnu Abi Maryam disebutkan dengan

kata gH artinya mencari. Iyadh berkata, "Ini merupakan suatu

kesalahan. Adapun yang benar adalah versi Imam Bukhari." An-
Nawawi menegaskan bahwa masing-masing dari kedua riwayat itu
benar, karenaperempuan ituberusaha dan mencari untuk anakstya('n!

(ar.Ij.$.bi bC"l. Menurut Al Qurthubi, riwayat yang menyebutkan

kata ui; adalah baik, tetapi bagi riwayat dengan kata ,fi memiliki

sisi pembenaran, yaitu mencari anaknya. Hanya saja objek kalimat
tidak disebutkan, karena sudah diketahui. Tidak boleh menyalahkan
periwayat dengan adany a pembenaran s eperti ini. "

mendapatkan seorang anak di antara tawanan, maka diambilnya lalu
ditempelkan keperutnya). Demikian dinukil oleh semua periwayat

Shahih Bukhari dan juga dalam riwayat Imam Muslim. Namun, ada

yang dihapus seperti dijelaskan riwayat Al Ismaili, iiiai rb o*1ri1

t4,hr. '^rU:6 '^iiri ,plr e + c.-*-) til (Apabita dia
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i*16 UJ[;6 f"i 'o:*,jt fu\fu (Apabila mendapatkan seorang

anak, makn diam'bilnya dan disusuinya. Lalu dia mendapatkan

seorang anak dan mengambilnya serta melekatkan keperutnya). Dari
sini diketahui bahwa perempuan itu kehilangan anaknya sehingga

merasa kesakitan akibat air susunya. Oleh karena itu, dia menyusui

setiap anak kecil agar mengurangi rasa sakit yang dialaminya. Ketika

dia mendapatkan anaknya sendiri, maka diambilnya, lalu dipeluknya

erat-erat. Saya belum menemukan keterangan tentang nama anak kecil
ini dan tidak pula nama ibunya.

'a-'p: X 'oi e ;fi g: ,X dj (Kami berkata, "Tidak,

sementara dia tidak mampu untuk melemparkannya"). Maksudnya,

dia tidak melemparkannya dalam keadaan suka rela selamanya.

ii lSurgguh Allah). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan

dalam bentuk sumpah, di e,tl oii .irri (Demi Allah, sungguh Allah

lebih penyayang...).

92$. Qerhadap hamba-hamba-Nyal. Maksud'hamba-hamba'

di sini adalah mereka yang meninggal di atas Islam. Hal ini dikuatkan

riwayat Imam Ahmad dan Al Hakim dari hadits Anas, diaberkata, "y

i7r ii'cr\ tilt ,*Pt ,* ,*3 lt;bi'u !{ e *t *o liot ,b'$t
,fuar Sui ,ll.t;btiri ,q.\,i.1,'dt it #'&,6'tbi"'ot u.r$ ,P Z+
)6t e v ?b:ilr rt ',1ui 

,lrllr C.W.t ,#. y^ U'& s iitt'Jj,1t s-

(Nabi SAW melewati sekelompok daripada sahabat-sahabatnya

sementara seorang anak berada di jalan. Ketika ibunya melihat

rombongan tersebut, maka dia khawatir analcnya teriniak. Dia datang

dan berkata, "Anakku... anaHat..." Lalu dia berusaha dan

mengambilnya. Orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah,

sunggah perempuan ini tidak akan pernah melemparkan analotya

dalam api." Maka beliau SAW bersabda, "Allah juga tidak

mencampakkan kekasih-Nya dalam neraka"). Digunakan kata
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'kekasih' untuk mengeluarkan orang-orang kafir dalam cakupannya.

Demikian juga mereka yang dikehendaki Allah dimasukkan

didalamnya di antarapelaku dosa besar yang belum bertaubat.

Asy-Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata, 'oKata

'hamba' bersifat umum, tetapi maknanya khusus orang-orang

mukmin, seperti firman Allah dalam surah AI A'raaf ayat 156, \F#))
oi*" U"U. Wf"Lt :g F '4J (dan rahmat-Ku meliputi segala

sesuatu. Maka akan Alru tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang

bertalcwa). Ia bersifat umum dari segi kelayakan menerima rahmat,

tetapi khusus bagi yang ditetapkan untuk menerimanya." Dia berkata,

"Mungkin maksudnya adalah rahmat Allah tidak seperti sesuatu yang

telah didapatkan oleh hamba-Nya hingga hewan-hewan. Maka di
dalamnya terdapat isyarat bahwa seseorang harus menggantungkan

semua urusarlnya hanya kepada Allah." Dia berkata, "Dalam hadits

tersebut terdapat keterangan yang membolehkan melihat perempuan-

perempuan tawanan, karena Nabi SAW tidak melarang untuk melihat
perempuan yang dimaksud. Bahkan dalam redaksi hadits terdapat

indikasi restu beliau SAW untuk melihatnya. Di sini terdapat pula

perumpamaan sesuatu yang tidak bisa diindra dengan apa yang bisa

diindra unfuk menghasilkan pengetahuan menurut keadaannya.

Meskipun yang diberi perumpamaan itu tidak dapat diketatrui

hakikatnya, karena rahmat Allah tidak dapat dicapai oleh akal. Meski
demikian, Nabi SAW menyederhanakannya untuk para pendengar

dengan keadaan perempuan tersebut.

Faidah lainnya adalah penjelasan tentang menempuh sesuatu

yang mudharatnya paling ringan, karena Nabi SAW tidak melarang

perempuan itu menyusui anak-anak yang ada dalam tawanan, padahal

kemungkinan sebagian mereka menjadi dewasa dan saling menikahi.

Namun, karena menyusui merupakan suatu yang mendesak dan

masalah pemikahan itu masih bersifat kemungkinan, maka perbuatan

itu pun diperbolehkan."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata ash-shabiy (anak laki-laki)

dapat melemahkan pandangan itu. Dia berkata, "Dalam hadits terdapat

keterangan bahwa orang-orang kafir dituntut mengerjakan cabang-

cabang syariat. Namun, bisa saja justru dijadikan dalil yang

sebaliknya. Mengenai yang pertama ditirSau dari sisi bahwa

seandainya anak-anak mereka tidak berada dalam kondisi darurat,

tentu Nabi SAW tidak akan membiarkan perempuan itu menyusui

seorang pun di antara mereka. Sedangkan yang kedua -dan ini lebih

kuat- karena beliau SAW merestui penyusuan mereka sebelum jelas

apakah kondisinya benar-benar darurat. "

19. Allah Menjadikan Kasih Sayang itu Seratus Bagian

'J;, .;; issi;; (.iL( ;".11 ;:^", t:?i ,:-*!)t :t
;+oa| qr iv *';t?ri'5,* ,iA'&', #?ri ;*':rt
;7lr a:; ; ,t+\ f; o4\t ,:)'J:;:f) C'; 'wp.:r "^;:r.

'{,*i'oi'ib t^r$ f 6}G a-lte; F 6iir fq
6000. Dali. Az-Zuhri, Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan

kepada kami, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Allah menjadikan kasih sayang itu

seratus bagian, Dia menahan di sisi-Nya sembilan puluh sembilan

bagian dan menurunkan satu bagian di bumi, dari satu bagian itu

makhluk saling berkasih sayang, hingga kuda mengangkat kakinya

dari analcnya karena khawatir menimpanya'."

Keterangan Iladits:

Demikianlah Imam Bukhari membuat judul bab sesuai isi

sebagian hadits. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Bab kasih
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sayang." Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, ,.Bab,, tanpa
judul.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Al
Yaman bin Al Hakam bin Nafi Al Bahrani, dari Syu'aib, dai Az-
Zthri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA. Al Bahrani
dinisbatkan kepada kabilah Qudha'ah yang nasab mereka berakhir
kepada Bahr bin Amr bin Ilhaf bin Qudha'ah. Kebanyakan mereka
singgah di Himsh pada masa Islam.

* uV G e;;:jt iiot ,h @llah menjadiknn knsih sayang pada

seratus bagian). Menurut Al Karmani, makna kalimat tersebut sudah

sempurna tanpa kata fii, maka seakan-akan kata fii di sini harrya
sebagai tambahan, atau berkaitan dengan kata yang tidak disebutkan
dalam kalimat dan terdapat unsur mubalaghaft (penekanan) yang
dijadikan sebagai kata 'keterangan', sehingga ia memiliki makna
'tidak luput darinya sesuatu'. Ibnu Abi Jamrah berkata, "Mungkin
Allah ketika memberi karunia pada ciptaan-Nya dengan kasih sayang,

maka dijadikan dalam seratus wadah, lalu satu di antaranya diturunkan
ke muka bumi." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kebanyakan jalur hadits
ini tidak mencantumkan kata 'fii', seperti riwayat Sa'id Al Maqburi,
dari Abu Hurairah yang akan disebutkan pada pembahasan tentang

kelembutan hati yt uV @ it, Cljt '* ilt'ts1 lsesungguhrya

Allah menciptakan seratus kasih sayang pada hari menciptakannya).

Imam Muslim menukil pula dari Atha' dari Abu Hurairah, tV *U,'ut

(Sesungguhnya Allah memiliki seratus kasih sayang). Dia

mengutip pula dari hadits Salman, c;rtJt rt *;U r*) uV'T iitr"ol

e\\V "u,'xJr J? ,,-p'-firs gesungguhnya Allah

menciptakan seratus kasih sayang pada hari menciptakan langit dan

bumi. Setiap rahmat memenuhi apa yang di antara langit dan bumi).

Al Qurthubi berkata, "Bisa saja makna 'khalaqa' adalah menciptakan

dan mengadakan, dan boleh juga bermakna menetapkan. Kata
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'khalaqa' telah disebutkan dengan arti'qaddara' (menetapkan) dalam

bahasa Arab, sehingga maknanya adalah Allah menampakkan

ketetapan-Nya pada hari Dia menetapkan ketetapan langit dan bumi.

Adapun kalimat, "Setiap kasih sayang meliputi lapisan bumi",
maksudnya menunjukkan keagungan dan banyaknya. Ungkapan yang

menunjukkan pengagungan dan jumlah banyak seringkali digunakan

baik dalam bahasa rnaupun syara',

;'i 3tF) a;:;. o$ lrJb (Dia menahan sembilan puluh

sembilan bagian di sisi-Nya). Dalam riwayat Atha' disebutkan, ?b
'-, " 

. '-,aA;4 ix,$ ti,;. o.t9 (Dia mengakhirkan sembilan puluh sembilan

kasih sayang di sisi-Nya), dan dalam riwayat Al Ala' bin
,A.bdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah yang dikutip Imam

Muslim disebutkan,'r+tt ll.uV l:+ Y} (Dia menyimpan di sisi-Nya

seratus kurang satu).

t+t) ti| 6et\t e'J:Jb (Lalu menurunkan di bumi satu

bagian). Dalam riwayat Al Maqburi disebutkan, k5 # e'b:?:
Z:"4 (Dia mengirim satu rahmat kepada semua ciptaan-Nya).

Sementara dalam riwayat Atha' disebutkan, ',iit U.3+t:GiW J:ti

fr.Wt) f|t) (Menurunkan darinya satu rahmat [kasih sayangJ di

antara jin dan manusia serta hewan ternak). Dalam hadits Salman

disebutkan, 'rVtt 
f :\r * W ',tr (Maka dijad.ikan satu bagian

darinya di muka bumi). Al Qurthubi berkata, "Ini adalah nash bahwa

kasih sayang yang dimaksud berkaitan dengan kehendak dan bukan

kehendak itu sendiri, dan ia kembali kepada manfaat dan nikmat."
'ot'^?., 6rU t 6:j.6 u"At ej ,P ,'6iar n;r7 4)ir U.i ;,2s

i,$i (Dari satu bagian itu para ciptaan saling mengasihi hingga kuda

mengangknt knkinya dari analorya knrena khawatir menimpanya).

Dalam riwayat Atha' disebutkan, ,ry Wi ,o-bt{ W: ,o*UA" W
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6* ,P i-|i, (Dengan rahmat itu, mereka saling menyayangi dan

saling mengasihi serta dengannya binatang buas menyayangi

anahtya). Ibnu Abi Jamratr berkata, "Kuda disebutkan secara khusus

karena ia adalah hewan jinak yang begitu keras terhadap anaknya,

disamping ia adalah hewan yang gesit, dan cepat berpindah. Meski

demikian ia tetap menjauhi tindakan yang bisa membawa mudharat

bagi anaknya."

Dalam hadits Salman yang dinukil Imam Muslim pada bagian

akhirnya terdapat tambahan, 'uV ytjt 9*) t4-)|Ei yUi, ?i o'& s$

(Apabila di hari kiamat, maka Dia menyempurnakan dengan satu

kasih sayang ini sehingga menjadi seratus). Di sini terdapat isyarat

bahwa kasih sayang di dunia di antara ciptaan akan ada pula di arfiara

mereka pada hari kiamat dan mereka saling menyayangi dengannya.

Pendapat ini bahkan dinyatakan secara tegas oleh Al Muhallab. Dia
berkata, "Kasih sayang yang diciptakan Allah untuk hamba-hamba-

Nya dan dijadikan dalam hati mereka di dunia, inilah yang mereka
jadikan untuk saling memaafkan di antara mereka pada hari kiamat."
Dia berkata, "Bisa saja Allah menggunakan kasih sayang itu. Dia
mengasihi mereka dengan kasih sayang itu, selain kasih sayang yang

meliputi segala sesuatu, yang berasal dari sifat dzat-Nya yang

senantiasa menyertainya. hilah yang Dia gunakan mengasihi mereka

melebihi kasih sayang yang Dia ciptakan untuk mereka." Dia berkata,

"Mungkin juga kasih sayang yang Dia tahan di sisi-Nya adalah kasih

sayang yang ada pada malaikat-Nya yang senantiasa memohon

ampunan untuk siapa yang berada di muka bumi, karena perbuatan

mereka memohonkan ampunan menunjuk&an dalam diri mereka ada

kasih sayang untuk penghuni bumi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan perkataannya bahwa

kasih sayang ada dua, kasih sayang yang termasuk sifat dzat dar, ia

tidak berbilang, dan kasih sayang yang termasuk sifat perbuatan

sebagaimana yang dimaksud hadits di atas. Namun, tidak ada
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keterangan pada satu jalur hadits pun yang menyatakan kasih sayang

di sisi Aliah hanya satu. Bahkan semua jalur hadits sepakat bahwa di

sisi-Nya terdapat sembilan puluh sembilan kasih sayang. Lalu pada

hadits Salman terdapat tambahan Dia akan menyempurnakannya pada

hari kiamat menjadi seratus kasih sayang dengan menambahkan kasih

sayang di dunia. Maka kasih sayang itu berbilang jika dinisbatkan

kepada ciptaan-Nya.

A1 Qurthubi berkata, "Konsekuensi hadits ini, Allah

mengetahui macam-macam nikmat yang Dia berikan kepada ciptaan-

Nya sebanyak seratus macam, lalu Dia melimpahkan kepada mereka

di dunia ini satu macam dari kasih sayang itu, dan dengan kasih

sayang ini tercapaiiah kemaslahatan hidup mereka. Inilah. yang

diisyaratkan firman-Nya dalam surah Al Abzaab ayat 43, ,ry'{u. o€:

{q; (dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman).

Dari sini dipahami bahwa orang-orang kafir tidak mendapatkan kasih

sayang, baik dari jenis kasih sayang di dunia maupun selainnya, ketika

disempurnakan kasih sayang yang ada di sisi Allah. Inilah yang

disinyalir firrnan Allah, b* Ur*. WU (Maka akan Aku tetapkan

rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa)-"

Ai Karmani berkata, "Kasih sayang di sini merupakan

kekuasaan yang berkaitan dengan menyampaikan kebaikan.

Sementara kekuasaan itu sendiri tidak terbatas, tetapi pembatasan

pada seratus adalah sebagai perumpamaan untuk menyederhanakan

pemahaman dan menggambarkan betapa minimnya kasih sayang pada

makhluk dan betapa besar kasih sayang di sisi Allah." Adapun

kesesuaian penyebutan angka ini secara khusus, Al Qurthubi

menyebutkan dari sebagian pensyarah bahwa angka ini disebutkan

untuk menggambarkan jumlah yang sangat banyak serta

menggambarkan betapa besar rahmat Allah. Al Qurthubi menanggapi,

bahwa bukan kebiasaan bangsa Arab menggunakan angka seratus

sebagai ungkapan jumlah yang besar. Bahkan yang mereka gunakan
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untuk tujuan ini adalah angka tujuh puluh. Sementara menurut Ibnu
Abi Jamrah, "Telah disebutkan bahwa api akhirat akan melebihi api
dunia sebanyak enam puluh sembilan bagian. Apabila setiap bagian
dihadapkan dengan satu kasih sayang niscaya kasih sayang akan lebih
sebanyak tiga puluh. Maka disimpulkan darinya kasih sayang di
akhirat lebih banyak daripada siksaan di dalamnya. Hal ini dikuatkan
riwayat yang menyebutkan, * f3 '4b (Kasih sayang-Ku

mengalahkan kemurkaan-Ku)." saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi
kesesuaian penyebutan angka ini secara khusus masih ada, dimana
kemungkinan penyebutannya karena keberadaannya seperti jumlah
tingkatan surga. Sementara surga adalah tempat kasih sayang, maka
setiap rahmat mengiringi setiap satu tingkatan. Telah disebutkan pula
bahwa seseorang tidak akan masuk surga kecuali karena kasih sayang
Allah. Barangsiapa yarLg mendapatkan satu kasih sayang, maka dia
berada di tempat paling rendah di surga. Adapun yang tertinggi adalah
orang yang mendapatkan semua kasih sayang ifu.

Ibnu Abi Jamrah berkata, '?ada hadits ini terdapat keterangan
tentang memasukkan rasa gembira kepada kaum mukrninin, sebab
biasanya jiwa merasakan kegembiraan yang sempurna jika disebutkan
apa yang diketahuinya, lalu dijanjikan apa yar,g lebih besar darinya.
Dalam hadits tersebut juga terdapat anjuran beriman. sebagaimana
terdapat keterangan besamya harapan terhadap kasih sayang Allah
yang tersimpan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan di bagian akhir hadits
Abu sa'id Al Maqbwi pada pembatrasan tentang kelembutan hati, fi
{at'u'"U'd *!}t b *t + 6 JS,. }gt & (Sekiranya orang kafir

mengetahui semua rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya dia tidak
akan pernah putus asa untuk mendapatknn surga). Imam Muslim
menyebutkannya secara tersendiri dari Al Ala' bin Abdurrahman, dari
bapakny4 dari Abu Hurairah.
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20. Membunuh Anak karena Khawatir akan NIakan Bersamanya

:.,'*J, 'qi,!t'Ji, U,L-ij,jG 1, * *',";r:, / )f f
Jk \i :JLt rlsi'"i 'l-ii :da, _*r fu )t W|si :Js \;&i
.!)G & ,t.ti"ui ,Jv e'qf i ,ir; .'rfr'1r\:-',:i ay':s:^s,

€bf\ 1 a{t, fu l:" ht ,V Ut J'} ,rF ltr'Silr,

.(?T Qt ar

6001. Dari Amr bin Syurahbil, dari Abdullah, dia berkata: Aku
berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Beliau

bersabda, "Engkau menjadikan sekutu bagi Aliah sementara Dia yang

menciptakanmu." Saya berkata, "Kemudian apa?" Beliau bersabda,

"Engkau membunwlt analonu karena khawatir akan makan

bersamamu." Dia berkata, "Kemudian apa?" Beliau bersabda,

"Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Laht Allah menurunkan

pembenaran perkataan Nabi SAW, "Dan orang-orang yang tidak
menyembah tuhan yang lain beserta Allah. " (Qs. Al Furqaan [25]: 68)

Keteransan:

(Bab membunuh anak knrena khawatir akan makan

bersamanya). Pernyataan selengkapnya adalah, "Seseorang

membunuh anaknya...". Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli
dan Al Kasymihani disebutkan, "Bab dosa apakah yang paling besar?"

Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Bab termasuk kasih

sayang."

Irnam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud, "Dosa

apakah yang paling besar." Adapun penjelasannya akan dipaparkan

secara lengkap pada pembahasan tentang tauhid.
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21. Meletakkan Anak Kecil di Pangkuan

&,11
1d

iut ;.
t. +i'..4t*,U

"^^qG * ,!t G?i :Jts eb *dt,. ijl(r.

oQ

0l

G,-$,{,iA.3u"e-> G+ u,
6002. Dari Hisyam, dia berkata: Bapakku mengabarkan

kepadaku, dari Aisyah, "sesungguhnya Nabi sAw meletakkan anak
kecil di pangkuannya untuk di-tahnik, lalu anak itu kencing
dipangkuan beliau, maka beliau minta dibawakan air lalu memerciki
(bekas kencing)nya."

Keterangan Hadits:

Disebutkan hadits Aisyah, "sesungguhnya Nabi SAW
meletakkan anak kecil di pangkuannyd', yang sudah dijelaskan pada
pembahasan tentang bersuci dan juga aqiqah. Dari hadits ini diambil
faidah tentang sikap lemah-lembut terhadap anak-anak, bersabar atas

apa yang mereka lakukan, dan tidak memberi sanksi kepada mereka,
karena mereka belum mendapat taklif (beban syariat).

2Z.Meletakkan Anak Kecil di atas paha

LU ^:; r:.i :- q, ,JG yi * o:-o; ot;lL u ,*-"st ;
?ur *z-, N i "iLl '* ot;i il ';A "q4ttor* 

di f
e>L,4 ,-y d,14 €.iU e:r r:)Lht * tut Jy, ok',:l:;

iar ,JA'; ,W.p ,6?\t e# JL r;)t &.,
'*'or;i:, 6L,_H- $:L,j$ * V, .tQ3ii j$ 4; rt
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6003. Dari Al Mu'tamir bin Sulaiman, dia menceritakan daxi

bapaknya bahwa dia berkata: Aku mendengar Abu Tamimah

menceritakan dari Abu Utsman An-Nahdi, Abu Utsman menceritakan

kepadanya dari Usamah binZaidRA, "Rasulullah SAW mengambilku

dan mendudukkanku di atas pahanya dan mendudukkan Al Hasan di

atas pahanya yarl1 lain, kemudian mendekap keduanya, lalu bersabda,

'Ya Allah, sayangilah keduanya karena sesungguhnya alqt

menyayangi keduanya'. "

Diriwayatkan dari Ali, dia berkata: Yahya menceritakan

kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Abu Utsman,

At-Taimi berkata: Terdetik dalam hatiku sesuatu dari perkara itu. Aku

berkata, "r{kr menceritakarulya begini dan begini, tetapi aku tidak

mendengarnya dari Abu Utsman, lalu aku melihat dan ternyata aku

dapati di sisiku tertulis tentang apa yang aku dengar."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini lebih khusus daripada sebelumnya, dan

disebutkan hadits Usamah binZaid di dalamnya.

yjt (Dari bapatcnya). Dia adalah Sulaiman bin Tharkhan At-

Taimi. Abu Tamimah adalah Tharif bin Mujalid Al Juhaimi.

r\t gry {" ,* S ;,*,-Sr 4-: l* ,{t d,4 (Beliau

mendudukkanku di atas pahanya dan mendudukkan Al Hasan bin Ali
di atas pahanya yang lain). Ad-Dawudi mempertanyakannya -

sebagaimana dinukil Ibnu At-Tin- seraya berkata, "Saya tidak tahu

apakah hal itu terjadi pada satu kesempatan, karena Usamah lebih

118 - FATIIUL BAARI



besar daripada Al Hasan." Dia pun menuturkan dalil-dalil yang

mendukung pernyataaillya. Namun, perkara ini sangat jelas sehingga
tidak membutuhkan dalil, karena usia maksimal Al Hasan ketika Nabi
SAW wafat adalah delapan tahun. Sedangkan Usamah pada masa

hidup Nabi SAW telah besar. Nabi SAW mengangkafirya menjadi
pemimpin pasukan yang terdiri dari sejumlah pembesar kaum
muslinin, seperti Umar. Sebagian ulama mengatakan ketika Nabi
SAW wafat, Usamah berusia dua puluh tahun. Al Waqidi
menyebutkan pada pembahasan tentang peperangan dari Muhammad

bin Al Hasan bin Usamah, dari keluarganya, mereka berkata,
"Rasulullah SAW wafat, dan usia saat itu adalah sembilan belas

tahun." Maka kemungkinan Nabi SAW melakukan hal itu ketika
Usamah mendekati usia baligh dan Al Hasan berusia sekitar dua

tahun. Kemudian beliau mendudukkan Usamah di pahanya, karena

sebab tertentu, seperti sakit yang menimpa Usamah. Oleh karena

kecintaan Nabi SAW terhadap Usamah, maka beliau merawatnya

sendiri saat sakit. Kemungkinan beliau SAW mendudul,rftan Usamah
di pahanya pada saat tersebut, lalu Al Hasan (anak daripada puhinya)
datang dan didukukkannya pada pahanya yang satunya. Lalu beiiau
memberi alasan atas perbuatannya dengan sabdanya, "sesungguhnya
aku menyayangi keduanya."

06,ti, gV A" U{.b :Jrl A Vt (Dari Ati, dia berkata: yahya

menceritakan kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada kami). Ali
yang dimaksud adalah Ali bin Abdullah Al Madini. Yahya adalah

Ibnu Sa'id Al Qaththan dan Sulaiman adalah At-Taimi yalg
disebutkan pada awal hadits. Sanad ini dihubungkan kepada sanad
terdahulu yaitu kalimat, "Abdullah bin Muhammad menceritakan

kepada kami." Dengan demikian, ia berasal dari riwayat Al Bukhari

dari Ali, tetapi dia mengungkapkannya dengan kata 'dari'. Dia
berkata, "Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami (dan

seterusnya), dan dari Ali (dan seterusnya)." Mungkin juga

dihubungkan kepada kalimat, "Arim menceritakan kepada kami",
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maka ia berasal dari riwayat Imam Bukhari dari gurunya melalui

perantaraan sahabatnya, yaitu Abdullah bin Muhammad' Hal seperti

ini tidak mengherankan dalam periwayatan para periwayat yang

setingkat. Hal serupa dilakukan Imam Bukhari, dimana dia banyak

menukil dari para gurunya dan terkadang memasukkan perantara. Dia

telah menukil sejumlah riwayat tanpa perantara dari Arim, seperti

yang akan disebutkan pada "Bab sabda Nabi SAW 'Permudahlah dan

jangan mempersulit'." Di tempat ini, dia memasukkan perantara

arfiara dirinya dengan gurunya (Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi).

Pada sebagian naskah di akhir hadits ini disebutkan, "Dikatakan

kepada Abu Abdillah, 'Siapa yang mengatakan dari Ali?' Dia berkata,

'Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami''" Apabila

nukilan ini akurat, maka kemungkinan yang terakhir adalah benar.

b:l' iri (At-Tatmt berkata). Bagian ini dinukil dengan sanad

y a\g m au s hul melalui j alur yan g di s ebutkan s eb elumnya.

6 , ,. ?a,A V d e Ci €erOetik dalam hatiku sesuatu tentangnya).

Maksudnya, keraguan apakah dia mendengarnya dari Abu Tamimah

dari Abu lJtsman, atau dari Abu Utsman tanpa perantara' Pada sanad

pertama terdapat tiga orang periwayat tabi'in dari Bashrah secara

berurutan, dari Sulaiman At-Taimi.... Abu Tamimah tidak memiliki

riwayat dalam Shahih Bukhari kecuali hadits ini dan satu hadits lain

akan disebutkan pada pembahasan tentang hukum melalui riwayatnya

dari Jundub Al Bajali.

cJ* 6i f&i 4* or.p-l (Aku mendapatkannya di sisiku

tertulis di antara apa yang aku dengar). Maksudnya, dari Abu

Utsman. Seakan-akan, dia mendengarnya dari Abu Tamimah, dari

Abu Utsman. Kemudian dia bertemu Abu Utsman, lalu mendengar

darinya. Atau dia mendengamya dari Abu Utsman, kemudian

diperjelas lagi dari Abu Tamimah. Sebagian mereka menyimpulkan

tentang bolehnya berpegang berdasarkan tulisan tangan meskipun

tidak ingat apakah didengar langsung atau tidak. Namun, sebenarnya
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riwayat ini tidak menunjukkan hal itu, karena ada kemungkian dia
ingat saat tersebut. Permasalahan yang dimaksud telah disebutkan
Ibnu Shalah dan dia mengutip perbedaan pendapat tentangnya.
Adapun yang benar dalam riwayat adalah boleh dijadikan pegangan.

23. Memelihara Ikatan Persahabatan adalah Sebagian dari Iman

,i;t J:' '-".s 6,Uu W ht ,=*, *.tL * y( ,f fb *
A. -',b, ?>\r. ,f:r:fr'of'p'.5J1W- ^;* & o'-e 6

;r '&it ,j ,ri. t^:H'olt x!., ;;i ui ,6?'J;" 'ef *\J, . V. I -,.,

,5* ; iUt UU &r ilL \t -* it Jy, os'ob ,+1' 
'w'w,e

6004. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA dia
berkata, rrr{Iiu tidak pernah cemburu terhadap seorang perempuan

sebagaimana aku cemburu terhadap Khadijah 
-sungguh 

dia telah
meninggal tiga tahun sebelum Nabi SAW menikahiku- karena aku
mendengar beliau menyebut-nyebutnya. Beliau SAW telah diperintah
Tuhannya untuk memberikan kabar gembira kepadanya berupa rumah
dari mutiara di surga. Beliau SAW menyembelih kambing kemudian
menghadiahkan sebagiannya kepada teman-teman dekat Khadijah."

Keterangan Hadits:

(Bab memelihara ikatan persahabatan adalah sebagian dari
iman). Abu Ubaid berkata, "Ikatan di sini adalali menjaga kehormatan."

Sementara Iyadh berkata, "Ia adalah menjaga sesuatu dan

mengawasinya." Ar-Raghib berkata, "Artinya memelihara sesuatu dan

mengawasinya setiap saat." Perjanjian Allah terkadang berupa perkara
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yang ditanamkan dalam akal, terkadang berupa apayang didatangkan

para rasul, dan terkadang berupa perkara yang diwajibkan seseorang

atas dirinya, seperti nadzar. Di antaranya firman Allah dalam surah

At-Taubah ayat 75, ilrr 'r6tt U #, (Di antara mereka ada orang

yang berilrar kepada Altah). Kata .ririir terkadang digunakan untuk

makna-makna lain seperti zaman, tempat, sumpah, sehat, ikatan, iman,

nasehat, wasiat, dan hujan. Kata ini biasa juga dilafalkan menjadi

'ihaad.

qrb| ,P a-f 6 .i";'\ ob e-f 6 ,i(l qf il ,u.t -&.b ,*
(Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aht tidak pernah cemburu terhadap

seorang perempuan sebagaimana alcu cemburu terhadap Khadijah").

Penjelasannya sudah disebutkan ketika membahas biografi Khadijah

pada pembahasan tentang keutamaan. Maksud ?eoi"rte up adalah, 69

^'.-"rw 
(terhadap Khadijah). Maka k*a ,sb ditempatkan pada posisi

.i4, sebab kata-kata seperti ini saling menggantikan posisi satu sama

lain menurut salah satu pendapat. Atau mungkin kata'ala' di sini

untuk menjelaskan 'sebab', yakni disebabkan Khadijah.

{t ,;.:'r:}1 |q $ungguh beliau diperintahkan Tuhannya ...).

Penjelasannya sudah dipaparkan pula di tempat tersebut. Hanya saja

Imam Bukhari mengutipnya di tempat itu melalui hadits Abdullah bin

Abi Aufa.

W W e U#. ii a$r {U tg 'ob 
lsrngsuh betiau sAW

biasa menyembelih kambing kemudian menghadiahkan sebagiannya

kepada teman-teman Khadijah). Dalan riwayat Al-Laits dari Hisyam

-pada pembahasan keutamaan Khadijah- terdapat tambahan, |X;;;- U

(apa yang menculanpi mereka). Lalu dijelaskan pula di tempat itu

tentang cara pelafalan kata iru. Khullah adalah khalaa'il, artinya

teman dekat. Al Khaththabi berkata, "Kata khullah adalah bentuk

mashdar (infinitif) yang tidak ada perbedaan bentuk antara jenis laki-

L22 _ FATHUL BAARI



laki dan perempuan serta antara bentuk tungal atau jamak. Kita bisa

mengatakan 'rajulun khullah', 'imra'atun khullah', dan bisa pula

'qaumun khullah'. Namun, mungkin pula pada kalimat dalam hadits

itu terdapat bagian yang sengaja tidak disebutkan secara redaksional.

Kemungkinan kalimat tersebut adalah 'ilaa ahli khullatiha', artinya

kepada keluarga para sahabatnya. Kata khullah sama dengan

shadaaqah (persahabatan), sedangkan kata khaliil adalah shadiiq

(sahabat dekat)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Muslim melalui
jalur ini disebutkan, W,*,, jl qN 'j (Kemudian kami

menghadiahkannya kepada teman-teman delmtnya). Sudah disebutkan

pada pembahasan tentang keutamaan melalui jalur lain dari Hisyam

bin Urwah, Wrl*t jf: @an kepada kawan-kawannya). Imam

Bukhari menyebutkan dalam kttab Al Adab Al Mufrad dari hadits

Anas, qy'flr jl*rt5b\y ,Si- ,.#b:,5) ti;&j *b ?t, * ,fit ov
'^ti-)Jtl. a-;a U'e (Biasanya Nabi SAW apabila didatangkan

lrepadanya sesuafit, maka beliau bersabda, "Bawalah ia kepada

fulanah, sesungguhnya dia adalah teman Khadijah).

Catatan

Imam Bukhari kembali melakukan kebiasaannya yang cukup

dengan isyarat tanpa menyebutkan secara terang-terangan, karena

redaksi pada judul bab telah disebutkan dalam hadits yang berkaitan

dengan Khadijah RA seperti dikutip Al Hakim dan Al Baihaqi di kitab

Asy-Syu'ab, dari Shalih bin Rustum, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari

Aisyah dia berkata, |e1 ei ,Jui ei * !r' ,,l2 "4t ji")i&'c';E
'*? ri,i, I' Jt46-,}iiui ,*i4,i:iii rr;-q ;ry JS ,€u US

v.r.ii u'g 41Uo U iSui sj$)i tt; ij,ir e;b & ry l' 
'lt j $- ::i3

96i)i b #t '# 'uti ,ia':y is[j (Seorang taki-taki tua datang
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kepada Nabi SAW, maka beliau berknta, "Bagaimanakah kamtt,

bagaimana keadaan kamu, dan bagaimana kamu sepeninggal kami? "

Dia berkata, "Dalam keadaan baik, bapak dan ibuku sebagai

tebusannya wahai Rasulullah." Ketika perempuan itu keluar, aku

berkata, "ll'ahai Rasulullah, engkau menyambut perempuan tua ini

dengan penyambutan seperti itu?" Beliau bersabda, "Wahai Aisyah,

sungguh dia biasa datang kepada kami pada masa Khadiiah, dan

sungguh memelihara ikatan persahabatan yang baik adalah sebagian

dari iman".). Al Baihaqi meriwayatkannya pula dari Muslim bin

Junadah, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Hisyam bin Urwah, dari

bapaknya, dari Aisyah... sama sepertinya dan semakna dengan kisah

di atas. Lalu beliau berkata, "Hadits iru gharib. Dinukil pula dari Abu

Salamah dari Aisyah sama sepertinya, tetapi sanad-nya lemah."

24. Keutamaan Orang yang Menanggung Anak Yatim

;,bix,ic;)
-ytt 

G #t Jtts) 6

j-itt * ,y
, 4,.

dtt
4u ,,SG l)L ;: U

tt/^4

,Ju *j * 
^t 

,k c/

lJS.-6..r;Stt i.(tt *V Jq .

6005. Dari Abdul Aziz bin Abi Hazim, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Sahal bin Sa'ad,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Alat dan orang yang menanggung

anak yatim adalah seperti ini di surga." Beliau mengisyaratkan

dengan jari telunjuk dan jari tengah.

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim).

Maksudnya, mendidik dan menafl<ahinya.
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p)b gri i. l^fr {b (Abdul Aziz bin Abi Hazim). Yakni

Salamah bin Dinar.

dt ,y{i rl 6m dan orang yang rnenanggung anak yatim).

Maksudnya, orang yang mengurus kebutuhan dan kemaslahatannya.

Imam Malik memberi tambahan dalam riwayat mursal Shafivan bin

Sulaim, 9A.\l 'i ,4t gtf (Penanggung anak yatim milihtya atau

milik orang lain).Imam Buklari menyebutkan dalam krtab Al Adab Al
Mufrad dan Ath-Thabarani dari Ummu Sa'id binti Murrah Al
Fihriyah, dari bapaknya. Makna 'miliknya', yakni mungkin sebagai

kakek, paman, saudara laki-laki, atau kerabat lain anak yatim tersebut.

Atau bapak anak itu meninggal, lalu ibunya menggantikan posisi

bapak si anak, atau si ibu meninggal lalu bapak menggantikan posisi

ibunya dalam mendidik anak. Al Bazzx meriwayatkan dari hadits

Abu Hurairah dengan sanadyangmaushul, ti1:j 1\l zi.t? $ q,SS U
'i lBoroogtiapa menanggung anak yatim yang memiliki hubungan

kerabat atau tidak memiliki hubungan kerabat). Riwayat ini
menafsirkan maksud riwayat sebelumnya.

ai.EJr y*U j6;ti (Beliau mengisyaratkan dengan kedua

jarinya; telunjuk). Dalam riwayat Al Kasymihani, b*! $ari

tasbih). Jari tasbih adalah jari sesudah ibu jari. Dinamai demikian

karena digunakan bertasbih dalam shalat ketika berisyarat saat

tasyahud. Ia juga disebut 'sabbaabah' karena saat itu digunakan

mencaci syetan. Ibnu Baththal berkata, "Patut bagi siapa mendengar

hadits ini agar mengamalkannya untuk menjadi pendamping Nabi

SAW di surga. Tidak ada tempat di aktrirat yang lebih utama daripada

ifu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini telah disebutkan pada

kitab Li'an QaknaQ dengan redaksi, W. tlt (Seraya

merenggangkan antara keduanya), yakni jari telunjuk dan jari tengah.
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Di sini terdapat isyarat bahwa perbedaan tingkat antara Nabi SAW

dan orang yang menanggung anak yatim sama seperti perbedaan

antara telunjuk dan jari tengah. Ia serupa dengan hadits lain, tli'c^").

c;i$ bUrt (Aku diutus dan hari kiamat seperti dua ini). Menurut

sebagian, bahwa ketika Nabi SAW mengucapkan sabdanya itu, maka

kedua jarinya menjadi sama, lalu kembali menjadi normal. Hal ini

tedadi untuk mengukuhkan perintah menanggung anak yatim. Saya

(Ibnu Hajar) katakan, perkara seperti ini tidak boleh ditetapkan

berdasarkan kemungkinan. Isyarat dekatnya kedudukan orang yang

menanggung anak yatim dengan Nabi SAW bahwa antara jari telunjuk

dan jari tengah tidak diselingi jari lain. Dalam riwayat Ummu Sa'id

yang dinukil Ath-Thabarani disebutkan, t;ll:^lir ,i-- ,#W At e q
&t tt\-&ltt (Bersamaku di surga seperti dua ini -yakni telunjuk

dan jari tengah- apabila dia bertakwa). Mungkin juga yang dimaksud

adalah posisi dekat dengan Nabi SAW saat masuk surga. Hal ini
didasarkan kepada riwayat Abu Ya'la dari Abu Hurairah, yarLg

dinisbatkan kepada Nabi SAW , *;$ 
"a?;t $$ .at *s. * V S:ti st

d.eg-t ob ';'*S il;y 6 ,,;# il1 '6 ,Ji,6 (Aku orang pertama yans

membuka pintu surga. Tibaaiba ada seorang perempuan segera

menyusullan. Aku bertanya, "Siapakah engknu?" Dia berkata, "Alan

seordng perempuan yang menjanda dan mengurus anak-anak

yatimku"). Kata 'segera menyusulku', yakni untuk masuk surga

bersamaku, atau masuk slrga segera sesudahku. Mungkin juga yang

dimaksud adalah kedua hal itu sekaligus; lebih awal masuk surga dan

kedudukan yang tinggi. Abu Daud meriwayatkan dari Auf bin Malik,

yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, '?:i ,#W *dt it;a; il;t1 6
tju. 1t tj6 & 16615- db t#'# )Gt f 'c,$"al;t :a;qlr 6tcu

dan seorang perempuan dengan pipi kemerahan seperti dua ini di

hari kiamat, yaitu perempuan yang memiliki kedudukan dan

kecantikan, dia menahan dirinya untuk mengurus anak-anak
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yatimnya, hingga mereka meninggal atau pisah darinya). Di sini
terdapat batasan tambahan serta pembatas bagi riwayat yang aku sitir
dengan redaksi, 3rt C\ @"rrokwalah kepada Allah). Maksudnya,

dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak yatim tersebut.

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab Al Mujam Ash-

Shaghir dari hadits Jabir, ,X V i,:rS ro# **i e lt J?":) { ',c
Ld Us fr, * '!."$ + rl.sb (Aku berkata, "Wahai Rasulullah,

karena apa alru memukul anak yatimku?" Beliau berkata, "Karena

hal-hal yang karenanya engkau memuhtl anakmu tanpa
menginginkan tambahan hartamu dengan hartanya".). Kemudian
dalam riwayat Malik disebutkan, 'ob ,*" up lttingga dia menjadi

mandiri). Maka disimpulkan darinya bahwa masa menanggung anak
yatim memiliki batasan tertentu. Syaikh kami berkata dalam kitab
Syarh At-Tirmidzi, "Barangkali hikmah sehingga orang yang
menanggung anak yatim diserupakan dalam hal masuk surga -atau

kedudukannya di surga- dekat dengan Nabi SAW, atau diserupakan
dengan kedudukan Nabi SAW, karena Nabi SAW diutus kepada kaum
yang tidak tahu tentang urusan agama mereka, maka beliau SAW
menjadi penanggung mereka, pengajar, dan pembimbing. Demikian
pula halnya orang yang menanggung anak yatim mengurus mereka
yang tidak mengetahui urusan agamanya dan dunianya, membimbing
mereka, mengajari mereka, serta membina akhlak mereka. Dari ini
tamp aklatr kesesuai an tersebut. "

25. Orangyang Berusaha untuk Mengurus para Janda

ortllt :JG

2..d,,. -t ) z

1l$l 73-,a1

Jtu;friotlip
tAk 6:,,::lt: *Yr\r

e:, iL ?'t ;; ,;t
, r$t jf ,"|ur ,b e *
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*ut;.* i,ss kaL6o
4' f e;) G-) * ;b qt Ji

o oi
J.)-Y

a

,v
o.2. 1c.2,),

*sr Gl f ,)Ut X:

.',F,riA:

6006. Dari Shafwan bin Sulaim, yang dinisbatkan kepada Nabi

SAW, beliau bersabda, "Orang yang berusaha untuk mengurus para

janda dan orang-orang miskin sama dengan orang yang berjihad di

jalan Allah atau seperti yang berpuasa siang hari dan berdiri (shalat)

di malam hari."

Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik

menceritakan kepadaku, dari Tsaur bin Zaid Ad-Dili, dari Abu A1

Ghaits (maula Ibnu Muthi'), dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW...

sama sepertinya.

Keterangan:

(Bab orang berusaha untuk para janda). Maksudnya,

mengurus kemaslahatan mereka. Disebutkan hadits Abu Hurairah

dengan sanad yang maushul dan hadits shafwan bin Sulaim dengan

sanad yafig mursal dari Malik. Penjelasannya sudatr disebutkan pada

pembahasan tentang nafl<ah.

26. Orang yang Berusaha untuk Mengurus orang-orang Miskin

\t ,* at J't*,iG ,'Ju -:; hr 'd:t;;; dj * u$t dj *
.ir ,.p,, egdk u$4rral'r\t &,;tr{p:#
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6007. Dari Abu Al Ghaits, dari Abu Hurairah RA, dia berkata,
Rasulullah sAw bersabd4 "orang yang berusaha untuk para janda
dan orang-orang mishin sama seperti orang yang berjihad di jalan
Allah." Aku kira dia mengatakan, ',Al ea,nabi ragu dalam
mengatakan; seperti orang berdiri (shalat) tanpa lelah dan puasa
tanpa berbuka."

Keteranqan:

(Bab orang berusaha untuk orang-orang miskin). Disebutkan
hadits Abu Hurairah yang telah dikutip secara ringkas tanpa mengutip
jalur yang mursal. Pada riwayat ini disebutkan, "seperti orang yang
berjihad di jalan Allah, dan aku kira Al ea'nabi ragu.,, Lri adalah
riwayat dari Malik, "seperti orang yang berdiri (shalat) tanpa lelah."
Adapun redaksi riwayat sebelumnya dinukil Ismail bin Abu uwais,
dari Malik, i:fr rs{k ':i +*eis geperti orang yang berjihad atau

seperti orang yang berpuasa). Hal ini sudah dijelaskan secara detail
pada pembahasan tentang naflcatr.

27. Kasih Sayang Manusia dan Hewan

,k Ut6t ,JG 
";;t ; 9uy ot:):" dj r i* ,-r.l *

(t'p,'d) ih ;:r:- #fi,i i :& Lt ;3 *, t- i,t

.G., W:, ik'r,r?G $i e k; j; dtl,tui rAt

c#f; ct tb, ,i:j: ,irrb'&)l A;*rt ,Jd

i*f &U'7 ,iLi'E'o'tt:iti>,2t ,,:t; t;g ,;;i
6008. Dari Abu Qilabah, dari Abu Sulaiman Malik bin Al

Huwairits, dia berkata, "Kami datang kepada Nabi SAW dan kami
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saat itu adalah para pemuda yang sebaya. Kami tinggal di sisi beliau

selama dua puluh malam. Beliau pun menduga kami telah rindu
kepada keluarga kami, maka beliau menanyai kami tentang mereka

yang kami tinggalkan pada keluarga kami dan kami pun mengabarkan

kepadanya. Beliau seorang yang sangat lembut dan penyayang. Beliau

bersabda, 'Kembalilah kepada keluarga kalian, ajari mereka dan

perintahkan mereka, shalatlah sebagaimana kalian melihat alat

shalat, apabila waktu shalat telah tiba hendaklah salah seorang di
antara kalian adzan, kemudian yang paling tua di antara kalian

menjadi imam'."

"$ ' ' 'A' ')v'&') 
*aht .k at J;t bi;';'; €i f,* J*t t^+ :,Jt, d-J 4& dll s

,:.: . .. a! . i w J? $,L; ,,;*it {, -*, ,r.h"Yef l'q/ .*9crlhdtP' ,,
'.j<ir b * d1y'St Jt-,;*it e a?t kV|* li
*,*i';b*1, J?,,t.{tk q,r,b 4t'o
G tl L;, ,^1" J;, t- tSu .'; 'j$ ij l,r 'f*' ,.-j(jr e:,

.?i -*; f yti ,F e:Jra tr?f 
,,,r+i)t

6009. Dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah,

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Ketika seseorang berjalan

di suatu jalan, tibaliba dia merasa sangat haus. Dia mendapatknn

sumur, lalu turttn ke dalamnya dan minum. Kemudian dia keluar dan

ternyata ada anjing menjulurkan lidahnya makan pasir karena haus.

Laki-laki itu berlwta, 'Sungguh anjing ini telah merasakan kehausan

seperti yang alu rasakan'. Dia turun ke sumur dan memenuhi

sepatunya (dengan air) lalu memegang dengan mulutnya dan

memberi minum anjing. Allah pun bersyukur kepadanya (memujinya)

dan mengampuninya." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah

13O - FATITUL BAARI



ada patrala bagi kita pada hewan?" Beliau bersabda, "Pada semua

makhluk yang bemyawa ada pahalanya."

?\t :J$;;"';,(tLi ,;1r * J'* I G';i ,ts"Grit *
-il it?i',l,ra,A fr:) gfu e'rL,, ;L h,'U ir,S i,
'{"" ,* .tLl GJ ?'; \) u:r:;, ftr "@tt ,irAt I
t. 

c , , , .,z;)'q; .q'b',>';L la ,grt;>$.,Ss *:t ,)L?tt ;; t 
At

).
.4\Jl

6010. Dari Az-Zuhi, dia berkata: Abu Salamah bin
Abdurrahman mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abu Hurairah

berkata, "Rasulullah SAW berdiri dalam shalat dan kami berdiri
bersamanya. Seorang Arab badui berkata -dan dia berada dalam

shalat-, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan

rahmati seorang pun bersama kami." Ketika Nabi SAW salam, maka

beliau berkata kepada orang Arab badui itu, "Sungguh engknu telah

mempersempit sesuatuyang luas. " Maksudnya, rahmat Allah.

,i;" .# G icJr 4 ,ii;"'4 :SG ya';?;tf ) ,r
" ,.,1 o t ,, .r? -t- 

4 /

e\U:r ft; eq$t (s;:*j * \t,k yt J*lrld
,o,. :, t z t1 

',.- 
oo , 'z ' o 

',dU g;'iL { ,?fi (*L $tet tiY t*)r y^S'**t
6 t o,..

.6.2J\)

6011. Dari Zakaiya, dari Amir, dia berkata: Aku
mendengarnya berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Engkau melihat orang-orang

mul<rnin dalam hal kasih sayang, cinta-mencintai, dan tolong-



menolong adalah seperti satu jasad, apabila satu anggota badan sakit

niscaya seluruh anggota badan lainnya ilrut merasaknn dengan tidak
dapat tidur dan merasa demam."

'u tl tJG'&i * i" ;-* Ut r *ut i. ;t V ;;a 7
is;* ,*.Xi ok .tl'*r; Lut "+'"y"u L';;; ;;:

6[l2.Dari Qatadatr, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW',

beliau bersabda, *Tidaklah seordng muslim menanam tanaman, lalu
dimakan manusia atau hewan melainkan menjadi sedel<ah baginya."

,iur # ; r;'4 :Jts ,.*^'1 ; U:) jY ls ;,*o\t A
' ' 

,, o 
t '

.r;r ?1r ;v :Jv *i r:6ht ;* Ct *
6013. Dari Al A'masy, dia berkata: Zaid bin Wahab

menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin

Abdullatr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Siapa yang tidak

menyayangi, maka dia tidak disayangi."

Keteransan Iladits:

(Bab knsih sayang manusia dan hewan). Maksudnya,

timbulnya rasa kasih sayang dari seseorang terhadap yang lain.

Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Ibnu

Mas'ud yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, th'i'J

6i ,+a iui #rr,fl'a1\:Jt3 ,!, ,Srr 6-er t:ts ryta ,t*7 ,P
,Aar'l"oi oAr i;; gekati-kali knlain tidak alcan beriman hingga

saling menyayangi. Mereka berlmta, "Semua kami penyayang wahai

Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya bukan kasih sayang
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salah seorang kalian terhadap sahabatnya, tetapi kasih sayang
manusia sebagai kasih sayang terhadap semua"). Hadits ini
diriwayatkan Ath-Thabaruni dan para periwayatnya tergolong tsiqah
(terpercaya). hnam Bukhari menyebutkan sejumlah hadits, yaitu:

Pertama, hadits Malik bin Al Huwairits, ,,shalatlah

sebagaimana kalian melihat alat shalat", yang telah dijelaskan pada
pembahasan tentang shalat. Adapun yang dimaksud di tempat ini
adalah kalimat, "Beliau seorang yang lembut dan penyayang.,,
Mayoritas periwayat mengutip dengan kata' raqiiq an' dari kata ri q q ah
(lembut hati). Namun, Al Qabisi, Al Ashili, dan A1 Kasymihani
mengutip dengan kata rafiiq dari kata rifq (lembut perilaku). Kata
syababah adalahbentuk jamak dari katasyaabD (pemuda).

piL, '64)t Jr rt*\tJw petiau bersabda, "Kembalitah

kepada keluarga kalian dan ajarilah mereka"). Dalxn riwayat lain
disebutkan, 'ilx;i 

F+6f Ji'*,t! lseandainya katian kembali

kepada keluarga knlian, lalu mengajari mereka). Hal ini dijadikan
dalil oleh Ibnu At-Tin untuk mengatakan bahwa hijrah sebelum
penaklukan kota Makkah tidak wajib bagi setiap individu, bahkan
hanya wajib bagi sebagian kaum muslimin. Namun, pernyataan ini
perlu ditinjau kembali. Dari mana dia mengetahui kedatangan Malik
bersama sahabat-sahabatnya terjadi sebelum pembebasan kota
Makkah? Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa pada
kalimat "shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat"
menjadi dalil yang membolehkan anak-anak menjadi imam. Namun,
Ibnu At-Tin membantah pendapat ini dengan argumentasi yang sangat
bagus.

Kedua, hadits Abu Hurairah, "Pada semua hati yang basah
(makhluk hidup) ada pahalanya." Hadits ini memuat kisah laki-laki
yang memberi minum seekor anjing. Penjelasannya sudah dipaparkan
pada akhir pembahasan tentang minuman. Kata 'basah' di sini
merupakan kiasan 'hidup'. Dikatakan, jika hati kehausan niscaya

i

l

I

I
I
,
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menjadi basah. Buktinya apabila ditaruh di api akan mengeluarkan

gelembung-gelembung, sebab api mengeluarkan zat basah yang ada di

dalam. Pada pembahasan tentang awal mula penciptaan disebutkan

kisah serupa terjadi pula pada seorang perempuan. Lalu perbedaan ini
dipahami sebagai kisah yang lain.

Ketiga, hadits Abu Hurairah pula tentang kisah seorang Arab

badui yang berkata, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad."

Hadits ini sendiri sudah disinyalir pada pembahasana tentang wudhu.

Dikatakan, laki-laki badui ini pula yang kencing di masjid. Dikatakan,

dia adalah Dzul Khuwaishirah Al Yamani. Namun, sebagian

mengatakan dia adalah Al Aqra' bin Habis. Ibnu Majah meriwayatkan

-dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban- melalui,jalur lain dari Abu

Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, i4Ur :'Jds'&ilir'grttb\t'jl;

o,&lu ,{t * Xtt e Ut'Sui ,rt; 91 "# \ $r;'r ,t, titl
,r,e-.,lt b6 e'JQ grt;\r ;ti "i rLrl georang Arab badui masuk

masjid dan berkata, "Ya Allah, berilah ampunan kepadaku dan

kepada Muhammad, dan jangan Engkau beri ampunan kepada

seorqng pun bersama kami." Nabi SAW bersabda, "Sungguh engknu

telah membatasi sesuatu yang luas." Kemudian Arab badui itu
menjauh, lalu kencing di salah satu sisi masjid).

Ar aGl Jr--;- ,qt) o'ft;'.A 6rnggah engkau telah membatasi.

Mal<sudnya, rahmat Allah). Kata fuajjarta artinya dhayyaqta (engkau

mempersempir/. Kedua kata ini adalah sama baik dari segi pola kata

maupun makna. Sementara rahmat Allah itu sangat luas. Riwayat-

riwayat sepakat mengutip dengan kata fuajjrta tetapi Ibnu At-Tin
menukil bahwa dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan kata

fuajjazta. Dia berkata, "Akan tetapi keduanya memiliki makna yang

sama." Adapun yang mengatakan, 'Maksudnya, rahmat Allah" adalah

sebagian periwayat hadits itu, dan seakan-akan dia adalah Abu

Hurairah. Ibnu Baththal berkata,'Nabi SAW mengingkari sikap Arab

badui itu, karena dia telah bakhil dengan rahmat terhadap mahluk-
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Nya. Sementara Allah telah memuji siapa melakukan perbuatan yang

menyelisihinya. Allah berfirman dalam surah Al Hasyr ayat 10, Ulfb

f6")r,: $fu e;rt t :?y a ity s:, bl{- b*" 1;,, rliv loan orans-

orang yang datang sesudah mereka [Muhajirin dan AnsharJ, mereka

berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah knmi dan saudara-saudara

kami yang telah beriman lebih dahulu dari knmi"./. Adapun kata

ifutazharta riwayat lain bermakna 'mencegah', ydng diambil dari kata

hizhaar yang berarti mencegah apa yang ada di luarnya.

Keempat, hadits An-Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan

melalui Abu Nu'aim, dari Zakariya, dari Amir.

6-f : fZaroriya). Dia adalah Ibnu Abi Za'idah, dan Amir

adalah Asy-Sya'bi.

gri e \ilt a; (Engkau melihat orang-orang mulcrnin

dalam kasih sayang mereka). Ibnu Abi Jamrah berkata, "Maksudnya

adalah orang yang keimanannya sempurna."

e\t:fi (Dan saling mencintai di antara mereka). Kata

tawaaddihim berasal dari kata tawaadud, lalu huruf dal digabung.

Kata wudd dan widaad memiliki makna yang sama, yaitu usaha

seseorang mendekatkan kepada orang lain dengan apa yang dia sukai.

@6i3 (Dan saling tolong-menolong di antara mereka).Ibnu

Abi Jamrah berkata, "Tampaknya, meski kata taraahum (kasih-

sayang), tawaadud (cinta-mencintai), dan ta'aathuf (tolong-

menolong) memiliki makna yang hampir sama, tetapi memiiiki
perbedaan sangat halus, karena maksud taraahum adalah saling

mengasihi satu sama lain dengan persaudaraan iman, bukan sebab

lainnya. Sedangkan tawaadud adalah memperat hubungan dengan

melakukan hal-hal yang mendatangkan kecintaan, seperti saling

mengunjungi dan memberi hadiah. Adapun ta'aathuf adalah saling
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membantu, sebagaimana kain yang disambung safu sama lain untuk

menguatkannya."

Dalam riwayat A1 A'masy dari Asy-Sya'bi dan Khaitsamah

-secara 
terpisah- dari An-Nu'man yang dikutip Imam Muslim

disebutkan, ,jJ'jur;:;rsr 'i6 'i jrtu j,li:) &y ti1 ;7ri ,y; "*iit
;+;t: (Orang-orang muhnin seperti satu orang; apabila kepalanya

sakit maka seluruh jasadnya ikut merasakan demam dan tidak bisa

tidur). Sementara dalam iwayat Khaitsamah disebutkan, }1*t 011

N ,l'i:t (Apabila kepalanya merasa sakit seluruhnya).

l|,Ct ,tr (Seperti satu tubuh). Maksudnya, dinisbatkan

kepada semua anggota badan. Penyerupaan di sini adalah

keikutsertaan dalam merasakan kelelahan maupun kenyamanan.

sf,tri (ililt merasaknn). Maksudnya, sebagian menyeru yang

lain untuk ikut sama-sama merasakan kepedihan.

,#itt u, (dengan tidak bisa tidur dan merasa demam).

Tentang 'tidak bisa tidur' karena rasa sakit menghalangi seseorang

untuk tidur. Sedang$an 'demam' adalah disebabkan tidak bisa tidur.

Para ahli telah mendefinisikan 'demam' dengan arti suhu panas yang

bergejolak di jantung, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Al Qadhi Iyadh

berkata, "Menyerupakan orang-orang mukmin dengan satu fubuh

merupakan penyerupaan yang benar. Di sini terdapat upaya

menyederhanakan pemahaman dan mewujudkan suatu 'makna' dalam

gambaran yang bisa dilihat. Dalam hadits ini terdapat penghormatan

terhadap hak-hak kaum muslimin, anjuran tolong menolong dengan

mereka, serta memperhatikan satu sama lain."

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Nabi SAW menyerupakan

keimanan dengan tubuh, dan para ahli iman sebagai anggotanya,

sebab iman merupakan pokok dan cabangnya adalah perintah-perintah

syariat. Apabila seseorang mengabaikan salah satu perintah itu, maka
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akan berpengaruh kepada pokoknya. Demikian pula jasad yang

merupakan pokok sama seperti pohon, dan anggota tubuh sama seperti

cabang-cabang. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh
anggota tuhuh lainnya akan merasakannya, sebagaimana pohon jika
salah satu cabangnya bergoncang, maka semua bagian pohon itu akan

ikut bergoncang."

Kelima, hadits Anas, "Tidaklah seorang muslim menanam

suatu tanaman." Penjelasannya sudah disebutkan pada pembahasan

tentang pertanian. Adapun kalimat "au daabbah" (atau hewan melata)
bila diambil dari kata'dabba alal ardhi' maka termasuk menyebut
kata yang bersifat umum sesudah kata yang bersfat khusus. Namun,
bila yang dimaksud adalah 'daabbah'(hewan melata) berarti termasuk
kata jenis yang dihubungkan kepada kata jenis. Inilah yang tampak
dari kalimat di tempat ini.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Orang yang menanam masuk dalam
cakupan umum kata 'insaan' (seseorang). Sungguh luas karunia
Allah. Di sini terdapat penjelasan kemulian seorang mukmin, dia
raendapatkan p ahala meski tidak memaksudkannya.

Pelaiaran yans dapat diambil

1. Anjuran berbuat menurut lisan orang yang mengajar.

2. Motivasi untuk selalu menempuh jalan orang-orang melakukan
perbaikan.

3. Bimbingan untuk meninggalkan maksud-maksud yang buruk
dan dorongan melakukan maksud-maksud baik yang bisa
memperbanyak pahala.

4. Melakukan sebab-sebab yang menjadi konsekuensi hikmah
Allah, yaitu mengelola bumi ini tidak menafikan ibadah, zuhud
atau tawakkal.
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5. Anjuran mempelajari sunnah agar seseorang mengetahui

kebaikan lalu berusaha melakukannya, sebab keutamaan yang

disebutkan tentang menanam sesuatu ini tidak diketahui kecuali

melalui sunnah.

6. Isyarat bahwa seseorang terkadang mendapatkan keburukan

yang tidak dikerjakannya dan tidak dimaksudkanya. Oleh

karena itu, hendaklah setiap orang mewaspadai semua

tindakannya, karena bila kebaikan dapat sampai kepada

seseorang melalui jalan seperti ini, maka bisa saja terjadi yang

sebaliknya."

Keenam, hadits Jarir yang diriwayatkan melalui Umar bin
Hafsh, dari bapaknya, dari Al A'masy, dai Zaid bin Wahab. Umar bin
Hafsh adalah Ibnu Ghiyats. Para periwayat sanad hadits ini, semuanya

berasal dari Kufah.

e';- t Ct; 1 gr, (Orang yang tidak menyayangi maka dia

tidak disayangi). Redaksi hadits ini telah disebutkan di sela-sela hadits

Abu Hurairah pada bab "Menyayangi Anak." Dalam hadits Jarir yang

dikutip Imam Muslim disebutkan, trt 'b7- 1 ;rit g'i 'l u
(Barangsiapa tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak

menyayanginya). Riwayat ini dinukil Ath-Thabarani dengan redaksi,

,lilJr ; ',i 'e7- r .pl1r e U ?7" 1 's;, (Barangsiapa tidak

menyayangi siapa yang di bumi, maka yang di langit tidak

menyayanginya). Dia mengutip dari hadits Ibnu Mas'ud, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW, ,#t A ,y 'U;i .;r\\t G ,y ?\y
(sayangilah siapa yang dibumi, niscaya yang di langit akan

menyayangimu). Para periwayatnya tsiqah (terpercaya). Ia juga

terdapat dalam hadits Abdullah bin Umar. Abu Daud, At-Tirmidzi,
dan Al Hakim meriwayatkan dengan redaksi, &'; h\t e u V,*\1.

:At e g, $ayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan

menyayangimu).
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Dalam hadits Al Asy'ats bin Qais yang dikutip Ath-Thabarani
dalam kitab Al Mu jam Al Ausath, ?tt '^:; j" ; ;)t$-:i; f7 t U
(Barangsiapa tidak menyayangi kaum muslimin, maka Allah tidak
menyayanginya). Ibnu Baththal berkata, "Di sini terdapat anjuran

untuk menyayangi semua ciptaan. Dalam hal ini termasuk orang
mukmin, orang kafir, hewan ternak yang dimiliki maupun yang tidak
dimiliki. Termasuk dalam hal ini adalah memperhatikan waktu
memberi makan dan minum, rnengurangi bebarurya, dan tidak
berlebihan dalam memukulnya. "

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Ada kemungkinan maksudnya
adalah, siapa yang tidak menyayangi yang lain dengan kebaikan,
maka tidak ada pahall baginya, seperti 1*T Allah dalam surah Ar-
Rahmaan ayat 60, OG)r !l 9[*]Xt "tF ,F eidak ada balasan

kebaikan kecuali kebaikan [pulaJ). Namun, mungkin juga orang yang
tidak memiliki kasih sayang iman di dunia, maka dia tidak akan
mendapatkan kasih saylng di akhirat. Atau orang yang tidak
menyayangi dirinya dengan menjaiankan perintah-perintah Atrlah dan

nrenj auhi lar angan-larangan-Nya, maka Allah tidak meny ay anginy a,

karena dia tidak memiliki peq'anjian di sisi-Nya. Dengan demikian,
kasih sayang yang pertama bermakna arnalan, dan yang kedua
bermakna ganjaran. Maksudnya, tidak akan dibalas dengan pahala,

kecuali orang yang mengerjakan amal shalih. Mungkin juga yang
perlama sedekah dan yang kedua sebagai cobaan. Maksudnya, tidak
akan selamat dari cobaan kecuali orang bersedekah. Atau siapa yang

tidak memberikan kasih sayang yang tulus tanpa disertai hal-hal yang
rnenyakitkan, maka tidak dianggap telah memberikan kasih-sayang.
Atau Allah tidak akan melihat dengan rahmat (kasih-sayang), kecuaii
mereka yang ada rasa kasih sayang di dalam hatinya, meskipun orang
ini melakukan amal Shalih." Dia juga berkata, "seseorang hendaknya
melakukan introspeksi diri dalam semua ini. Jika dia lalai, hendaklah
segera berlindung kepada Allah dan memohon pertolongan-Nya."
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28. Berwasiat tentang Tetangga

6G\ iqiu.: * y tF-# r.r ii,r rr&tt> ,Jk
.6e le;

Dan firman Allah, "sembahlah Allah dan ianganlah kamu

mempersehttukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah

kepada dua orang ibu-bapa, -hingga firman-Nya- orang-orang yang

sombong dan membangga-banggatrnn diri-" (Qs. An-Nisaa' [a]: 36)

\t.* 4t,f ri,; hr etu.c *
,*;;'fi i:b & :au*pb ,i-';

6014. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Jibril senantiasa berwasiat kepadalu hingga aku mengira dia akan

memerintahlran tetangga untuk mewarisi tetangganya. "

.^r\t* \t -v at Jh Jv :JG c?" ?nr *at ; it *
,*;* fr'.b & :arr4'**; ,yb J\ 6

6015. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "Jibril senantiasa berwasiat kepadalru hingga alat mengira

dia aknn memerintahkan tetangga untuk mewarisi tetangganya'"

Keteranean lladits:

Catatan: Disebutkan dalam penjelasan Syaikh kami Ibnu

Mulaqqin --di tempat ini- lafazh 'basmalah' dan sesudahnya 'kitab

berbakti dan menyambung kekerabatan'. Namun, hal ini tidak saya

),, ,o1.
d}ll dl1

4J""i . Jl-zzJ (J I

Jt) 6 ,Jts'&: *

,*t
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lihat pada satu pun di antara riwayat-riwayat yang sampai kepada
kami. versi yang ada pada kami menjad.i kuat karena hadits-hadits
tentang memperbaiki hubungan kerabat telah disebutkan, lalu hadits-
hadits berbakti kepada kedua orangtua disebutkan sebelumnya,
sedangkan wasiat tentang tetangga dan har-hal yang berkaitan
dengannya dijelaskan di tempat ini, kemudian dilanjutkan dengan bab-
bab lain tentang adab. Disamping itu, pengutipan ayat "sembahlah
Ailah dan jangan mempersekutukan sesuatu dengan-Nya" mendukung
apa yang kami katakan, karena Imam Bukhari membuat judul-judul
bab di tempat ini menurut susunan pada ayat tersebut. Dia memulai
dengan berbakti kepada kedua orangtua, masalah kerabat, tetangga,
dan sahabat. Hal itu tidak ditemukan pula dalam Mustakhraj Al
Ismaili maupun Mustakhraj Abu Nu'aim.

ajlr .. .Sct'ul:1b; G* yt;-#:r ar tsl&rs ,jts itt S!,,
(Firman Allah, "sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan
seseuatu dengan-Nya, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-
bapa...'). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun
selainnya sesudah "berbuat baik" ditambahkan, "Hingga firman-Nya,
'Angkuh dan sombong'." Sementara An-Nasafi menyebutkan, ,,Dan

firman Allah, 'Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu-
bapa' ..." Adapun yang dimaksudkan dari ayat di tempat ini terdapat
pada firman-Nya, 'rJit :Gtrs ,j?t q; ;Gjt1 eetangga yang dekat

dan tetangga yang jauh). Pada riwayat An-Nasafi terdapat lafazh
'basmalah' sebelum'bab'. Seakan-akan penyebutannya untuk
menunjukkan perpindahan kepada persoalan lain. Saya melihat dalam
penjelasan syaikh kami Sirajuddin Al Mulaqqin terdapat kalimat
'kitab al birru wa ash-shilc&'. Namun, saya tidak melihat hal serupa
pada selainnya. Kalimat 'wal jaar dzil qurbaa' adalah tetangga yang
memiliki hubungan kekerabatan, sedangkan 'jaar ar junub' adalah
yang selain itu, menurut pendapat kebanyakan ulama. Ath-Thabari
meriwayatkan penafsiran seperti itu dengan sanad yang hasan da/-
Ibnu Abbas. Sebagian mengatakan 'jaar dzil qurba'adalah tetangga
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muslim dan'jaar al junub' adalah selain itu. Pendapat ini dinukil juga

Ath-Thabari dari Nauf Al Bakkali (salah seorang ulama tabi'in). Ada
juga yang mengatakan 'jaar dzil qurbaa' adalah istri dan 'jaar al
junub' adalah teman dalam perj alanan.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, salah

satunya adalah hadits Aisyah RA.
6. t o oz,

i;J i. fJ. i (Abu Bakar bin Muhammad). Dia adalah Ibnu

Amr bin Hazm. Adapun Amrah adalah ibunya. Sanad hadits ini
semuanya berasal dari Kufah. Di dalamnya terdapat tiga orang tabi'in

secara berurutan. Yahya bin Sa'id Al Anshari banyak mendengar

riwayat dari Amrah, tetapi kadang dia memasukkan di antara

keduanya perantara seperti di tempat ini. Riwayattya dari Abu Bakar

termasuk riwayat dari orang yang setingkat.

i:|* '^fr ti,Jb 
'h 1"..Jlu, 6*i i*. Jti 6 (Jibril senantiasa

berwasiat kepadalru hingga aku mengira dia akan memerintahkan

tetangga untuk mewarisi tetangganya). Maksudnya, memerintahkan

-atas 
perintah Allah- bahwa seorang tetangga mendapatkan

warisan dari tetangganya. Kemudian terjadi perbedaan pendapat

tentang warisan ini. Dikatakan, mendapatkan bagian warisan yang

telatr ditetapkan seperti kerabat si mayit. Sebagian mengatakan, ia

ditempatkan pada posisi mereka yang mewarisi berdasarkan kebaikan

dan hubungan kekeluargaarl. Adapun penafsiran yang lebih kuat

adalah yang pertama, sebab kondisi yang kedua tetap ada, sementara

hadits tersebut mengisyaratkan bahwa hal itu tidak terjadi. Hal ini

dikuatkan oleh riwayat Imam Bukhari dari hadits Jabir 
-sama 

seperti

hadits pada bab di atas- dengan redaksi, 6rV ii Jth;- ffr ,rlb ;,
(Hingga aku mengira dia menetapkanwarisan untulotya).

Ibnu Abu Jamrah berkata, "Warisan terdiri dari dua baglan;

indrawi dan maknawi. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah

warisan yang bersifat indrawi. Sedangkan warisan yang maknawi
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adalah ilmu. Namun, ada juga kemungkinan termasuk juga warisan
maknawi, karena termasuk kewajiban tetangga terhadap tetangganya
adalah mengaj arkan ilmu kepadanya.,,

Kata 'tetangga' mencakup muslim, kafir, ahli ibadah, fasik,
sahabat, musuh, warga asing, warga negeri sendiri, yang memberi
mamfaat, yang memberi mudharat, kerabat, orang yang tidak memiliki
hubungan kekeluargaan, orang dekat rumahnya, dan orang yang jauh
rumalurya. Ia memiliki tingkatan-tingkatan yang sebagiannya lebih
tinggi dibanding yang lain. Semua diberi hak sesuai keadaannya. Jika
terjadi benturan dua sifat atau lebih, maka dipilih yang paling kuat
atau disamakan.

Abdullah bin Amr (salah seorang periwayat hadits ini)
memahaminya dalam konteks umum. Dia memerintahkan orang yang
menyembelih kambing agar menghadiahkan kepada tetangganya yang
beragama Yahudi. Riwayat ini dikutip Imam Bukhari dalam kitab Al
Adab Al Mufrad serta At-Tirmidzi dan dia menyatakan derajatnya
hasan. Isyarat kepada apa yang saya sebutkan tercantum pula dalam
hadits marfu' yang dikutip Ath-Thabarani dari hadits Jabir, yang
dinisbatkan kepada Nabi SAW , '& ii g.J, '$j ,g ii "re ,tlyu irijr
9b *'i "tE:,9fl)' 'ei ,tdt'e ti'Ct-ir i^: pb { "rei ,y3)r

f:j\ /alt) /4t'* { b,t li Sp (Tetangga itu ada trga; tetansga

yang memiliki satu hak yaitu musyrik, dia memiliki hak bertetangga.
Tetangga yang memiliki dua hak, yaitu musrim, dia memiliki hak
bertetangga dan hak Islam. Lalu tetangga yang memiliki tiga hak
yaitu muslim yang memiliki hubungan kerabat. Dia memitiki hak
bertetangga, hak Islam, dan hak kerabat).

Al Qurttrubi berkata, "Kata al jaar (tetangga) digunakan juga
dengan makna mereka yang masuk daram perlindungan. Terkadang
digunakan dengan makna mereka yang tinggal berdekatan rumah.
Penggunaan terakhir inilah yang lebih umum. Tampalarya makna inilah
yang dimaksud oleh hadits kedua pada bab di atas, sebab yang pertama
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mewarisi dan diwarisi. Jika riwayat ini disebutkan sebelum ada

nasakh (penghapusan) saling mewarisi ariata mereka yang terikat

akad (persekutuan) berarti ia telah ada, lalu bagaimana diharapkan

akan terjadi? Adapun bila dikatakan terjadi setelah nasakh, lalu

bagaimana timbul dugaan beliau SAW mengharapkannya setelah

hukum itu dihapus? Maka jelas yang dimaksud adalah mereka yang

tinggal berdekatan rumah." Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah

berkata, "Memelihara tetangga termasuk kesempurnaan iman. Dahulu

orang-orang jahiliyah memelihara hal ini. Wujud berwasiat tentang

tetangga adalah dengan memberikan berbagai kebaikan kepadanya

sesuai kemampuan, seperti hadiah, salam, berwajah ceria saat

bertemu, memperhatikan keadaannya, menolongnya dalam hal-hal

yang dibutuhkannya, dan sebagainya. Begitu pula menolak berbagai

jenis gangguan terhadapnya baik secara indrawi maupun maknawi.

Rasulullah SAW telah menafikan iman dari merekayarrg tetangganya

tidak merasa aman dari gangguannya seperti pada hadits di bab

berikut. Ini sebagai penekanan betapa bersarnya hak tetangga, dan

mendatangkan mudharat kepadanya termasuk dosa besar." Dia berkata

pula, "Sikap dalam hal itu berbeda sesuai perbedaan kondisi tetangga,

apakah ia shalih atau tidak. Namun, sikap terhadap tetangga disatukan

oleh keinginan memberikan kebaikan kepadanya, memberinya nasehat

tentang kebaikan, mendoakan hidayah bagtrnya, tidak mendatangkan

mudharat kepadanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Adapun yang menjadi kekhususan bagi tetangga yang shalih adalah

semua perkara yang telah disebutkan. Sedangkan untuk tetangga yang

tidak shalih, maka dicegah perbuatan buruknya dengan cara yang baik

sesuai tingkatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Orang kafir dinasehati

dengan cara menawarkan Islam kepadanya, menjelaskan keindahan

Islam, dan memotivasinya unfuk. masuk Islam dengan cara ya11g

lembut. Adapun orang fasik dinasehati dengafl cata yang lembut

seraya menutupi kesalaharurya dan melarangnya dengan lemah-

lembut. Apabila hal ini bermamfaat niscaya itulah yang diharapkan,

tetapi jika tidak, maka hendaklah menjauhinya dengan tujuan
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memberi pelajaran kepadanya seraya memberikan nasihat agar

berhenti dari perbuatannya. Mengenai pembahasan tentang batasan

tetangga akan saya paparkan pada bab 'TIak Tetangga'."

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Umar RA.
e t I o ,tr;;,; i. fi (Umar bin Muhammad). Dia adalah Ibnu Zaid bin

Abdullah bin Umar bin Khaththab. Redaksi riwayatnya disebutkan

seperti riwayat Aisyah. Teks hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu

Hurairatr seperti pada Shahih lbnu Hibban, Abdullah bin Amr bin Al
Ash sebagaimana dikutip Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan Abu

Umamatr yang dinukil Ath-Thabarani. Dalam riwayat Ath-Thabarani

dari hadits Abdulah bin Amr disebutkan bahwa pesan itu disampaikan

ketika haji Wada'. Dalam salah satu redaksi riwayafirya disebutkan,

fiTb lfi ',r&b & )du, \ri Ft-j +r Xr' * yt Jt :) 'd; (Aku

mendengar Rasulullah SAW berwasiat tentang tetangga hingga aku

mengira beliau akan memrintahkan seorang tetangga untuk mewarisi

tetangganya). Maka diketahui bahwa Abdullah bin Amr memiliki
dugaan terhadap Rasulullah SAW seperti dugaan Rasulullah SAW
terhadap Jibril. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits seorang laki-

laki Anshar, ,$ ,g ,yti "* yr6,6'rL,t *v Xtt ,k ,;, "-:l *?
fu6 ili q;$l ,Jui U;'r:'of it ,,r$t ,:P V 

"l ;;i 
|i+ e 'je)

,kg w,'Jti I ,'Ci 6t* keluar menginginkan Nabi SAW, ternyata

beliau sedang berdiri dan seorang lakiJaki menghadap kepadanya,

alru pun duduk hingga merasa knsihan kepada beliau karena lamanya

berdiri. Alat pun menyebutkan hal itu kepadanya, maka beliau

bertanya, "Tahukah engkau siapa ini? " Aht berknta, "Tidak." Beliau

bersabda, "Ini adalah Jibril"). Lalu disebutkan seperti hadits Ibnu

Umar tanpa ada perbedaan.

Abd bin Humaid menyebutkan yang serupa dengannya dari

hadits Jabir seraya menyertakan latar belakang hadits. Saya (Ibnu

Hajar) belum melihat pada satu pun di antara jalur-jalur hadits itu
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penjelasan teks wasiat dari Jibril. Hanya saja hadits ini memberi

asumsi bahwa Jibril sangat menekankan hak tetangga. Ibnu Abi

Jamrah berkata, "Disimpulkan dari hadits bahwa barangsiapa

memperbanyak amal-amal kebaikan, diharapkan bisa berpindah

kepada apa yang lebih tinggi darinya. Kemudian menduga hal yang

baik adalah diperbolehkan meskipun apa yang diduga itu tidak terjadi.

Berbeda halnya jika dalam hal-hal yang buruk. Pada hadits ini

terdapat pula keterangan yang membolehkan ambisi mendapatkan

keutamaan apabila nikmat datang silih berganti. Faidah lainnya adalah

bolehnya membicarakan hal-hal baik yang terdetik dalam hati.

29. Dosa Orang yang Tetangganya tidak Merasa Aman dari
Gan ggu annya/keburukannya

W t;r7 |,|Sti-.fr;
Kata yuubiquhunna artinya membinasakan mereka. Sedangkan

maubiqan artinya tempat kebinasaan.

.6.1;.{e ;v,t
) );\IUW

',s;rt.jl ;e -; ci ;.1 * oaLU'#t ,i& U ,tJ $:);> d) it* 6aL.i.-G3t iv u f< "fi'

i l', ,,Ss p't t ht * /tLf i" €),r p *
e$,JG tnr ;;i U uj,E,l,y'iv "Iri ,:y'i I ,nri ,:y'i

zz J , c

.P U.
'J$j .,r; iy L?, tt? ,,-;t3L;J;L

1o.
G.t f

oct -/ .

//,
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6016. Dari Sa'id, dari Abu Syraih, sesungguhnya Nabi SAW
bersabda, "Demi AUah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi

Allah tidak beriman." Dikatakan, "Siapa wahai Rasulullatr?" Beliau

bersabd4 "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari
g an g gu anny a/ke burukanny a."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Syababah dan Asad bin
Musa. Humaid bin Al Aswad, Utsman bin Imran, Abu Bakar bin
A)ryasy, dan Syr'aib bin Ishaq berkata dari Ibnu Abi Dzi', dari Al
Maqburi, dari Abu Hurairatr RA.

Keterangan lladits:

Katabawaa'iq adalahjarnak dari kata baa'iqah artinya sesuatu

yang dahsyat, perkara yang membinasakan, dan urusan besar yang

terkadang manyebabkan kematian mendadak.

W A;, ,:ffi- Wi (Kata 'yuubiquhunna' artinya

membinasakan mereka, sedangkan 'maubiqan' artinya tempat

kebinasaan). Keduanya adalah atsar yalng dikatakan Abu Ubaidatr

sehubungan finnan Allah dalam suratr Asy-Syuuraa ayat 34,',#j-'ti
t# W. @tau kapat-kapal itu dibinasalcan-Nya karena perbuatan

mereka), dia berkata, 'Maksudnya, mernbinasakan mereka." Dia
berkata tentang firman-Nya dalam surah Al Kahfi ayat 52, '&.W,
6ri {foni adakan untuk merekn tempat kebinasaan fneratrafi,yakni

tempat ancaman. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi
Thalhalr, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, il';r e ti+s, ai^

berkat4 "Maksudnya, tempat yang membinasakan."

4 ,f (Dari Sa'id [Al Maqburifi.Disebutkan nasabnya tanpa

nama dalam riwayat Al Ismaili dari Muhammad bin Yahya bin
Sulaiman, dari Ashim bin Ali (guru Imam Bulfiari dalam riwayat ini).
Abu Nu'aim meriwayatkan dari Umar bin Hafsh dan dari Ibrahim Al
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Harbi, keduanya dari Ashim bin Ali menyebutkan nama tanpa nasab,

dikatakan, "Dari Sa'id Al Maqburi."

y? gi ;2 (Dari Abu Syuraih).Dia adalah Abu Syuraih A1

Khuza'i. Demikian tercantum dalam riwayat Abu Nu'aim dan

namanya menurut pendapat yarlg masyhur adalah 'Khuwailid'.

Sebagian mengatakan 'Amr', dan sebagian lagi mengatakan 'Hani",

bahkan ada yang mengatakan'Ka'ab'.

;9l-lJ )ttj lOemi Altah tidak beriman).Kalimat ini diulangtiga

kali secara terang-terangan. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan,
,'Demi Allah tidak beriman... tiga kali." Seakan-akan versi ini

diringkas oleh periwayat. Abu Ya'la menukil dari hadits Anas, 'JL 6

g:4 (fia"klah dia sebagai mukmin). Ath-Thabarani menukil dari

hadits Ka'ab bin Malik, ilt ,yU 1 (Tidak masuk surga). Senada

dengannya dikutip Imam Ahmad dari Anas dengan sanad yang

shahih.

cii .lr )h U ,Jl (Dikatakan, "Wahai Rasulullah, dan

siapa...?'). Huruf 'wawi (dan) pada kalimat ini mungkin sebagai

tambahan, atau permulaan kata, atau kata penghubung dengan sesuatu

yang dihapus, misalnya; beritahukan kepada kami apa maksudnya dan

siapakah orang itu? Imam Ahmad mengutip dari hadits Ibnu Mas'ud

bahwa dialah yang bertanya tentang hal itu. Al Mundziri menyebutkan

di kitab At-Targhib karyanya dengan redaksi, ''+e 'fi alr ir-l U 'i6
'$ U '*: fU"rekn berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh telah

kecewa dan merugi, siapakah dia?"). Dia menisbatkarurya kepada

Imam Bukfiari, tetapi saya tidak melihatnya disertai tambahan ini dan

tidak pula disebutkan Al Humaidi dalam kitabnya Al Jam"

qti. i::E 6U t S+Jt 'j6 (Beliau berknta, "Orang yang

tetangganya tidak merasd aman dari gangguannya yang
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berbahaya".). Dalam hadits Anas disebutkan, 6t-i v Pro"e yang

tidak merasa aman), seme,ntara dalam hadits Ka'ab disebutkan, gr
'Jg (Orang yang talat), lalu Imarn Ahmad drn Al Ismaili

menarnbahk ur., 'ob lri toi;t|. 6i )jti (Mereka berkato, "Apakah

gangguannya yang berbahaya? " Beliau bersabda, "K&trukannyal
lrejahatannya"). Al Mun&iri menisbatkan tambahao ini k€pada [narn
Bukfiari, tetapi saya tidak menemukannya.

Catatan

Pada teks hadits ini disebutkan kata sejenis dengro arti yang

berbeda, yaifu pada kata yang pertama berma,kna iman dan yang

kedua bermakna aman.

ei n *ti i;13' ,65 gnart, ini diriwayatkan qrula oleh

Syababah dan Asad bin Musa). Maksduny4 dari lbnu Abi Dzi'b
tentang penyebutan Abu Syuraih. Adapun riwayat Syababah 

-yaituIbnu Sawwar Al Madayini- diriwayatkan Al I$naili. Sedangkan

riwayat Asad bin Musa 
-yaitu 

AI Umawi dan dik€nal de,ngan n:rma

Asad As-Sanalr- telah dinukil Ath-Thabarani dalam lntab Makarim
Al Alchlaq.

d6.:"! i |;5, ,fV i. k ilt -e iiurai )?\t ii'# J,6:)

a[--i, e) *;efrt f 
'q; 

,fj'n\ ,f (Irumatd bin At aswad, (Jtsman

bin Umar, Abu Balcr bin Ayyasy, dan Syu'aib bin Ishaq furkata, dari
Ibnu Abi Dzi'b, dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah). Maksudnya,

murid-murid Ibnu Abi Dzi'b berselisih dalam menyebutkan sahabat

periwayat hadits ini. Tiga muridnya yang pertama me,ngatakan dari

Abu Syuraih. Sedangkan empat muridnya yang lain mengatakan dari
Abu Hurairah. Abu Ma'in Ar-Razi menukil dari Ahmad bahwa siapa

yang mendengar dari Ibnu Abi Dzi'b di Madinah niscayra me,lrgatakan
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dari Abu Hurairah, dan siapa yang mendengar darinya ketika berada

di Baghdad niscaya mengatakan dari Abu Syuraih.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembenaran hal itu bahwa Ibnu

Wahab, Abdul Aziz Ad-Darawardi, Abu Amr Al Aqdi, Ismail bin Abi
Uwais, Ibnu Abi Fudaik, dan Ma'an bin Isa hanya mendengar dari

Ibnu Abi Dzi'b ketika berada di Madinah, dan semuanya mengatakan

"Dari Abu Hurairah." Al Hakim meriwayatkarulya dari Ibnu Wahab

dan dari riwayat Ismail serta dari riwayat Ad-Darawardi. Al Ismaili

meriwayatkan dari Ma'an, Al Aqdi, dan Ibnu Abi Fudaik. Adapun

Humaid bin Al Aswad dan Abu Bakar Al Ayyasy yang riwayat

keduanya dikutip secara mu'allaq oleh Imam Bukhari, keduanya

berasal dari Kufah, dan keduanya mendengar pula riwayat dari Ibnu

Abi Dzi'b di Madinatr saat menunaikan haji. Adapun Utsman bin

Umar berasal dari Bashrah riwayatnya terhadap hadits ini dikutip
Imam Ahmad sama seperti itu. Sedangkan riwayat Syu'aib bin Ishaq -

seorang periwayat dari Syam- juga mendengar hadits yang dimaksud

dari Ibnu Abi Dzi'b saat berada di Madinah. Imam Ahmad

meriwayatkan pula dari Ismail bin Umar, dia berkata, "Dari Abu

Hurairah." Ismail yang dimaksud adalah lsmail Al Wasithi.

Di antara periwayat yang mendengar hadits tersebut dari Ibnu

Abi Dzi'b ketika berada di Baghdad adalah Yazid bin Harun, Abu

Daud Ath.Thayalisi, Hajjaj bin Muhammad, Rauh bin Ubadah, dan

Adam bin Abi Iyas. Semua periwayat ini mengatakan "Dari Abu

Syuraih." Hal ini terdapat dalam Musnad Ath-Thayaftsi sama seperti

itu, dikutip A1 Ismaili dari Yazid, Ath-Thabarani dari Adam, Ahmad

dari Hajjaj dan Rauh bin Ubadah. Adapun Yazid Wasithi tinggal di

Baghdad. Abu Daud dan Rauh berasal dari Bashrah sementara Hajjaj

bin Muhammad dari Mashish, Adam dari Asqalan, dan semuanya

datang ke Baghdad untuk menuntut ilmu hadits. Setelah hal ini
diketahui maka kebanyakan periwayat mengatakan "Dari Abu

Hurairah", sehingga riwayat mereka patut lebih dikedepankan. Hal ini

dikuatkan bahwa jika periwayat menceritakan hadits di negerinya,
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maka lebih akurat daripada apa yang diceritakannya dalam keadaan

safar. Namun, ifu bertentilBffi, dimana Sa'id Al Maqburi sangat

masyhur menukil hadits dari Abu Hurairatr. Maka siapa yang menukil

darinya 'Dari Abu Hurairah" berarti menempuh jalan yang baik dan

umum. Dengan demikian, mereka yang mengutip darinya 'Dari Abu

Syuraih" me,miliki tambahan ilmu yang tidak diternukan pada

selainnya. Disarnping itu, makna hadits ini telatr ditemukan dari

riwayat Al-Laits, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Syuraih, seperti

akan disebutkan setelah satu bab. Maka di dalamnya terdapat

bagr yang mengutipnya dari Ibnu Abi Dzi'b, lalu

mengatakan 'Daxi Abu Syuraih." Meski demikian, sikap Imam

Bulfiari berkonsekuensi pembenaran kedua hal sekaligus. Meskipun

riwayat dari Abu Syuraih lebihshahih.

Al Hakim meriwayatkannya dalarn kttab Al Mustadrak dari
hadits Abu Hurairatr -seraya mengabaikan apa yang disebutkan Imam

B'rkhari dan bahkan juga kutipan Imam l\duslim melalui jalur lain dari

Abu Hurairah- lalu berkata sesudah mengutipnya, 'tladits shahih

sesuai lriteria Imam Bukhari dan Muslim dan keduanya tidak
meriwayatkannya seperti redaksi ini. Hanya saja keduanya

mengutipnya dari hadits Abn Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu
Hurairah de,ngan redaksi, id.t{. $A'6U- l,i &.i,,frU* (Tidak akan

masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari
gangguannya yang berbahaya). Pernyataan ini ditanggapi syaikh kami
dalam kitabnya Al Amali bahwa keduanya tidak mengutip jalur Abu
Az-Zinad dan tidak pula salatr seorang di antara keduanya. Hanya saja

[narn Muslim mengutip jalur Al Ala' bin Abdurra]rman, dari
bapakny4 dari Abu Hurairah, sesuai redaksi yang disebutkan Al
Hakim. Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagi Al Hakim terdapat tanggapan

lain, bahwa yang demikian tidak perlu dimasukkan sebagai pelengkap

atas Shahihain, karenakedua riwayat ini sangat mirip.

Ibnu Baththal berkat4 '?ada hadits ini terdapat penegasan

tentang hak tetangg4 karena Nabi SAW bersumpatr atas hal itu,
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ditambah lagr pengulangan sumpah hingga tiga kali. Di dalamnya

disebutkan pula penafian iman dari yang mengganggu tetangganya

baik berupa perkataan maupun perbuatan, dalam arti penafian iman

yang sempurna. Dalam hal ini tidak diragukan lagi batrwa pelaku

maksiat tidak sempuma imannya."

An-Nawawi berkata, "Penafian iman dalam persoalan seperti

ini memiliki dua jawaban. Pertama, ia berkenaan dengan orang yang

menghalalkan perbuatan itu. Kedua, maknanya dia tidak beriman

secara sempuma." Mungkin juga maksudnya dia tidak diberi balasan

sebagaimana layaknya mukmin yang sempurna, yaitu masuk surga

sejak awal, atau mungkin kalimat ini dalam rangka penekanan

larangan dan bukan makna zhahir yang dimaksud.

Ibnu Abi Jamratr berkata, "Apabila hak tetangga ditekankan

meski ada pembatas antara seseorang dengan tetangganya, lalu

diperintah memeliharanya serta menyampaikan kebaikan kepadanya,

menolak sebab-sebab yang mendatangkan mudharat kepadanya, maka

hendaknya seseorang memelihara hak dua pengawas (malaikat) yang

tidak memiliki tembok dan pembatas, hendaklah seseorang tidak

menyakiti keduanya dengan melakukan hal-hal yang menyelisihi

sepanjang waktu. Telah disebutkan bahwa keduanya merasa gembira

ketika terjadi kebaikan dan sedih saat ada keburukan. Oleh karena itu,

hendaknya memperbanyak ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Hak

keduanya lebih patut dipelihara daripada tetangga."

30. Janganlah Seorang Tetangga Menganggap Remeh Pemberian

Tetangganya

J:" Ut o6 :Jtsi;;
/nt\6a.;te ;:rt

( o. I o. I t'-.or, .t . o,

G.t t yt f -*Pt J^- *t*.,' f-/ / /

: ,eu.{^f tir 6-,J* &j *?tr
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'Yu"rY's

60t7. Dari Sa'id -Al Maqburi-, dari bapa}crya, dari Abu
Hurairalr RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda "Wahai perempuan-

perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga menganggap

remeh pemberian tetangganya meskipun hanya berupa luki
kambing."

Keterangan Hadits:

(Bab janganlah seorang tetangga meremehkan untuk

tetangganyal. Demikianlah Imam Bukhari sengaja tidak menyebutkan

objek kalimat, karena sangat masyhur disebutkan dalam hadits. Dalam

bab ini, dia menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang hal itu. Hadits

ini disebutkan melalui Sa'id Al Maqburi, dari bapaknya, dari Abu
Hurairatr. Adapun hadits sebelumnya dari Sa'id Al Maqbwi dari Abu
Hurairah tanpa ada perantara. Semua jalur ini adalah shahih, karena

Sa'id sempat bertemu Abu Hurairah dan mendengar darinya beberapa

hadits, lalu mendengar pula dari bapaknya hadits-hadits dari Abu
Hurairah. Oleh karena itu, terkadang dia mengutip hadits dari Abu
Hurairah tanpa perantara, dan terkadang pula dia mengutip darinya

melalui perantara. Imam Buklari telah menyebutkan sebagiannya

seraya menjelaskan perbedaan pada Sa'id. Hal ini dipahami bahwa dia

mendengarnya dari Abu Hurairah, lalu diperjelas dari bapaknya.

Terkadang dia menceritakan dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dan

terkadang pula dari Abu Hurairah tanpa perantara. Sementara dia tidak
dikenal sebagai mudallis. Kalau dia seorang mudallis tentu semuanya

dia kutip langsung dari Abu Hurairah.

6t3 ,y-it it (Meski hanya berupa luki kambing).

Penjelasannya secara lengkap sudah dipaparkan pada pembahasan

tentang hibah. Begitu pula pembahasan kalimat, "Wahai perempuan-

perempuan muslimah." Kesimpulannya, di dalamnya terdapat
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peringkasan, sebab orang-orang yang diajak berbicara mengetahui
maksudnya, yakni janganlah kamu meremehkan untuk
menghadiahkan sesuatu kepada tetangga, meskipun apa yang

dihadiahkan itu adalah sesuatu yang umunmya tidak bermamfaat.
Mungkin pula masuk kategori larangan terhadap sesuatu sebagai

perintah atas lawannya. Ia merupakan kiasan atas sikap saling
mencintai dan menyayangi. Seakan-akan dikatakan, "Hendaklah

seorang tetangga berbelas kasih kepada tetangganya dengan

memberikan sesuafu meskipun nilainya rendah." Sama halnya dalam

hal itu orang kaya dan orang miskin. Perintah ini ditujukan secara

khusus kepada kaum perempuan karena mereka merupakan tempat

cinta dan benci. Dimana mereka sangat cepat memberikan reaksi

terhadap kedua perkara itu. A1 Karmani berkata, "Mungkin larangan

ini ditujukan kepada yang memberi dan mungkin juga kepada yang

diberi." Saya (Ibnu Hajar) katakan, memahaminya untuk yang diberi
tidak sempum4 kecuali bila huruf lam (untuk) pada kalimat
lijaaratiha diartikan min (dari), tetapi tidak ada halangan
memahaminya menurut kedua makna itu.

31. Barangsiapa Beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka
Jangan Menyakiti Tetangganya

:&1.,r f;');)i ;\t i-;lt) ar. ni_ ot{ n ,1i??51"

6018. Dari Abu;t; a*i au,, Hurairah RA, dia u..t utu,

"Rasulullatr SAW bersabd4 'Barangsiapa beriman kepada Allah dan

hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya, dan barangsiapa

beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan

bT ok u ,*j *ht ,k y, J;,ic ,ici;:; ,rj ,r
i\t t;,i lr, b:i- ok n ,i:rc ,:i >b -r\t ?;ui !r,

154 _ FATHUL BAARI



tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir
hendaHah mengatakan yang baik atau diam'.

-:i.?:Git'd,*:Ju'e:at g-;,rj f 'oF, *.;,f
lurbi os a ,Jvt'tL| *v \, * 4t {"'e 4*
ifri f\t dtt ,;'urbi os n ,i:)G i# ;\t pfir,
'iria:t: ,W; i;,ju uur J;, r:-'ild tlj :)s ,f1; l;b

itL "i* i U; itrl otr c; ,16'-#ln; u\ os u)
:d'4rltt*jfli;\i i_;t,

6019. Dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Syuraih Al Adawi, dia

berkata, '1(edua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat,

ketika Nabi SAW berbicara dan bersabda, 'Barangsiapa berbnan

kqada Allah dan hari aHtir hendaHah memuliakan tetangganya,

barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah

memulialrnn tamunya dengan hadiahnya'. Dia berlcata, 'Apakah

hadiahnya wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Sehari semalam, dan

menjamu tamu itu tiga hari lamanya, apa yang lebih dari itu maka

sebagai sedekah baginya, dan barangsiapa berirnan kepada Allah dan

hari akhir hendaklah mengatakanyang baik atau diam'."

@:
Dalam bab ini, Imarn Bukhari menyebutkan hadits Abu

Hurairah dan satu hadits dari Syurailh.

Lnam Bukltari meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah bin
Sa'id, dan Abu Al Ahwash, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari

Abu Hurairatr. Abu Al Ahwash adalah Sallam bin Sulaim. Adapun
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Abu Hashin adalah Utsman bin Ashim. Sedangkan Abu Shalih adalah

Dzakwan.

-iTl iflf *u, uT- oS U (Barangsiapa beriman kepada Allah

dan hari al&r). Maksud "Barangsiapa beriman", adalah iman yang

sempurna. Dil&ususkan iman kepada Allah dan hari akhir sebagai

isyarat permulaan dan akhiran. Maksudnya, barangsiapa beriman

kepada Allah yang menciptakannya dan beriman bahwa Dia akan

membalasnya dengan amal-amalnya, maka hendaklah melakukan hal-

hal yang disebu&an.

oft )S tt (Maka janganlah dia menyakiti tetangganya).

Dalam hadits Abu Syuraih disebutkan, e:)E ?# (Hendaklah

memuliakan tetangganya). lmam Muslim meriwayatkan dari Abu

Hurairah melalui AI A'masy, dari Abu Shalih, E* Jl',#
(hendaHah berbuat baik kepada tetangganya). Kalimat 'memuliakan
tetangga' dan berbuat baik kepadanya' disebutkan dalam sejumlah

hadits yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari Bahz bin Hakim, dari

bapakry4 dari kakeknya dan Al Khara'ithi pada pembahasan tentang

akhlak yang mulia dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya Begitu pula Abu Syaikh pada pembahasan tentang celaan

dari hadits Mu'adz bin Jabal, ,jti tt6ir & :Qr'rP t )itt'Jt': U ttla

o{) ,i:bbi e€?\"ol) ,loX'1e ,pf it$ ,i&i {t56i.j;\ ob ,'^b'}i Ab,fi\'ol.
'c;$t or; rit ,tt;p "241, Upr ols ,i# ji U.ai'o;t ,# ot"L Ft
'01\l::E gt q'3 13 ,f.\y1lejt'^:b LAL6) :gu)*'W 13 ,ii)g
'::ni e:ef li t, r4t;"tlt'ff ib;: ,{ *6 ryti ,;--frtbyt ,is'o.x

i:{, V).hi). (Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa hak tetangga

terhadap tetangganya?" Beliau bersabda, "Jika dia berutang

lrepadamu nakn berilah utang kepadanya, iika dia minta tolong

lrepadamu maka tolonglah, jika dia sakit maka ienguklah, iika dia

butuh maka berilah, jika masih butuh maka engknu kembali
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memberinya, jika dia mendapatkan kcbaikan maka ucapkan selamat

kepadanya, jikt dia ditimpa musibah maka hihtrlah dia, apabila dia
mati maka layatlah jenazah, jangan meninggikan bangunanmu

melebihi bangunannya sehingga menghalangi angin untuk sampai

kepadanya kccwali atas izinnya, jangan pula engkau mengganggunya

dengan bau periubnu kecttali engkau memberinya, jika engkau

membeli buah-buahan berilah, apabila engkau tidak melakukannya

maka masuklran ke dalam ntmah secara rahasia dan jangan sampai

anabnu keluar membawanya untuk membuat ii anaknya.'). Redaksi

riwayat-riwayat mereka tidak jauh berbeda. Adapun redaksi yang

disebutkan di sini umunrnya menurut versi Amr bin Syu'aib. Dalam

hadits Bahz bin Hakim disebutkan, 'tfj;i, ;91 bl: (Apabila dia

melah*an kekeliraan, maka engkau menutupinya). Sanad riwayat-

riwayat ini cukup lemah, tetapi adanya perbedaan sumber

meirgisyaratkan batrwa hadits ini memiliki dasar. Perintah

lne,muliakan' berbeda-beda sezuai perbedam individu dan kondisi.

Tertadang benrpa fardhu 'ain (kewajiban individu) dan terkadang

fardhu kifayah ftewajiban kolektif) dan terkadang pula mustahab

(disukai). Namun, semuanya termasuk alfilak png mulia.

* if& f) ?itt !u, ul- ,ts ut @arangsiapa beiman

kcpada Allah dan hari akhir maka hendaflah memuliakan tamunya).

Dalam hadits Abu Syraih disebutkan, ,!t l/t 6-'tly $ :)'6 ,'6Jk

$ ,6$ !a(5i| ,il:):t ?t- :lrii lHadrahnya. Beliau berkata, "Apatrah

hadiahnya wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Sehari semalam.

Menjamu tamu adalah selama tiga hari"). Hadits ini akan disebutkan
pada bab "Memuliakan Tamu."

sJ;€;t\t ,?,1gi ,r, 
<Jr #'i iu, u'l- itg ;i,j (Dan barangsiapa

beriman lrepada Allah dan hari akhir maka hendaklah mengatakan
yang baik atau diam). Kata liyashmut boleh dibaca lisyashmit. lnr
termasuk 'jawami' al kalim' ftata-kata yang singkat dan penuh
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makna), karena perkataan dapat digolongkan kepada yang baik atau

buruk, atau kernbali kepada salah satunya. Termasuk kebaikan adalah

semua perkataan yang diperlukan, baik fardhu maupun sunah. Maka

diizinkan me,ngucapkannya dengan berbagai perbedaan jenisnya.

Adapun selain itu yang termasuk keburukan atau kembali kepada

keburukan, maka ketika seseorang hendak terjerumus di dalamnya dia

diperintahkan untuk diam. Ath-Thabarani dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari hadits Abu Umamah, sama seperti hadits di bab

ini, -#. ? tf -,.5" 
A. \i ,:€4, t:p |fr (Hendaktah mengatakan

yang baik untuk mendapatlan keberuntungan atau diam dari
Ireburukan supaya selamat). Hadits ini di bab ini dari kedua jalurnya

mencakup tiga perkara yang mengumpulkan akhlak mulia, baik
berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun dua perkara pertama

masuk kategori perbuatan. Sedangkan bagian awal dari keduanya

kemrbali kepada berlepas diri dari perilaku rendah. Tidak terburu-buru

kembali kepada perintah menghias diri dengan perilaku yang terpuji.

Kesimpulannya, barangsiapa memiliki iman, maka dia akan

memiliki sifat kasih sayang terhadap ciptaan Allah, baik berupa

perkataan tentang kebaikan dan diam dari keburukan, melalarkan apa

yang bermamfaat atau meninggalkan yang mudharat.

Sehubungan perintah berdiam terdapat sejumlah hadits, di

antaranya:

Pertanta, hadits Abu Musa dan Abdullah bin Amr bin Al
Ash, gU) *.- ,y o il:-ll * U ilLl^ii' (Orang muslim adalah yang

knum muslimin selamat dari tangan dan lisannya). Hadits yang

dimaksud sudah disebutkan pada pembahasan tentang iman.

Kedua,hadits Ath-Thabarani dari Ibnu Mas'ud, nr iil U tii
{plf Jr;.}tr igt 6*u berkata, "Wahai Rasulullah, apakah amal yang

paling utama?") lalu disebutkan, 'rr)t), 'U

(HendaWah lraum muslimin selamat dari lisanmu).
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Ketiga, hadits Ahmad yang dinyatakan shahih oleh Ibnu

Hibban, dari Al Bara' -dinisbatkan kepada Nabi SAW- ketika

menyebut jenis-jenis kebaikan, i? 
'u ll *t+ 'aSl U;',*t t bp ,i,t

(Beliau bersabda, "Jika englau tidak mampu melahtkan hal-hal itu,

mala tahanlah lisanmu, keanali dari hal-hal yang baik".).

Keempd, hadits At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar, |i& i;
hJ @arangsiapa diam, maka dia akan selamat).

Kelima,hadits At-Tirmidzi dari Ibnu Umar p:/ru *i\A aiS

lJiJr ,.it !, fi @anyak bicara selain dzikir kepada Allah bisa

membuat hati menjadi keras).

Keenam,hadits At-Tirmidzi dari Su&an Ats-Tsaqafi, ti rLii
usl , ia?t .is ,iri tj; Jei ti $l ,i !, !F, (Atat b*tcata,

'Wahai Rasulullah, apakah yang paling engkau tahttlun atas diiku? "
Beliau bersabda, "fni" sercrya beliau mengisyaratkan lcepada

lisannya).

Kaujah, hadits Ath-Thabarani sama sepertinya dari hadits Al
Harits bin Hisyam.

Kedelapan, hadits Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasal, dari

Mu'adz, a*i, gy't;- ff. g?t @eritahukan kcpadaka amalan yang

memasuklranht l@ dalam surga), lalu disebutkan wasiat secara

paqiang lebar dan di bagian akhir disebutkan, t$S U; {U,-':l7t lt

* il t(3li s 
"!Ab'r;li- 

(Maukah aht beritahukan kcpadamu lanci

dari semua ilu? HendaHah engkau menahan ini. Lalu beliau

mengisyaratkan kepada lisannya).

Kesembilan, hadits At-Tirmidzi, dari hadits Uqbah bin Amir,
i:tjrlJ, '&'O*ff ,jri d6.!r r, irr tj;, ri ,t-ii (Atu bertrata, "Wahai
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Rasulullah, apakah kesalamatan itu?" Beliau berkata, "Hendaklah

englrau menahan lis anmu ").

32. Hak Tetangga pada Pintu yang Paling Dekat

;t't Jir 6- ii :l)$ a;s;; * -A;Jb'4 lG otr2 ,Jj d
.6c.* t4:,ti jt,,SG ss1,f t:*r) jri ,irt* J.'ut

6020. Dari Abu Imran, dia berkata: Aku mendengar Thalhatr,

dari Aisyah, dia berkata: Aku berkata, "Watrai Rasulullah,

sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, kepada siapa di antara

keduanya yang aku berikan hadiah?" Beliau bersabda, "Kepada yang

paling dekat pintunya kepadamu".

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah, "r1kr berkata, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku me,miliki dua tetangga, kepada siapa di

antara keduanya yang aku beri hadiatr?' Beliau bersabda, 'Kepada

yang paling dekat pintunya kepadamu'." Sanad hadits ini sudah

dijelaskan pada pembahasan tentang syufah.

qil (Paling detrat di antara lceduanya). Hihnahnya adalah

bahwa orang yang paling dekat pintunya dapat melihat hadiah atau

lainnya yang masuk ke rumah tetangganya, berbeda dengan orang

yang jauh pintunya. DisamFing itu, orang yang dekat pintunya lebih

cepat memberikan respon atas apa yang terjadi pada tetangganya,

khususnya pada waktu-waktu sepi. Ibnu Abi Jamrah berkata,

"Memberi hadiah kepada yang dekat adalah disukai, karena pada

dasamya hadiah itu bukan wajib." Dari hadits ini disimpulkan bahwa
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meng,Imalkan yang lebih utarna adalatr sikap yang sangat baik. Di sini

terdapat pula dalil mendahulukan ilmu atas perbuatan.

Selanjuttya" terjadi perbedaan tentang batasan tetangga.

Disebutkan dari Ali RAo "Barangsiapa mende,ngar seruan, maka dia

tetangga." Dikatakan pu14 "Barangsiapa shalat Shubuh bersamamu di

masjid, maka dia adalah tetangga." Kemudian dari Aisyah, "Batasan

tetangga adalah empat puluh rumah dari semua aratr." Serupa

dengannya dinukil pula dari Al Auza'i. Imarn Bukhari menyebutkan

dalam kttab Al Adab Al Mufrad sama seperti itu dari Al Hasan. Ath-
Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang lemah drt Ka'ab bin

Malik, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ")E rjt; ';r6rt '01 l1

(Ketahuilah, sesungguhnya empat puluh ramah adalah tetangga).

Ibnu Watrab meriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu Syihab, "Empat
puluh rumatr dari kanan dan kiri, belakang dan depan." Hal ini
mengandung kemungkinan seperti yang pertarnq tetapi mungkin pula
jumlah itu dibagi kepada setiap arah sehingga masing-masing aratr

sepuluhrumah.

33. Setiep yang Ma'ruf adalah Sedekah

i'+ i :g * :#t'u.:ilJ ;,* :JG ttt* ,rj e
' 

.fr*' rt:r)t ,F ,',so':r , t,\, *';t ,r t#bt' ,*,
6021. Dari Abu Ghassan, aia U"rtata Muhammad bin Al

Munkadir menceritakan kepadaku dari Jabir bin Abdullah RA, daxi

Nabi SAW, beliau bersabd4 "Semua yang Ma'ruf adalah sedekah."
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'r,1 ,/ o, 1o,
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,P :*J 4.1, dJl dLP 6Pt Av

'gt*\t

#'k
t-6. .,, !. c.1 !'.c.', ct.t '1t o.i -'1rl no,G:r2;:r a*il'e4 iu ,t;3 :Ju t.r*:

$G .*;ttrZat t:',*,5 ,Jv r,H

?t f ry iJG t'H'j'ty iJv -*:"r:,su J$"sl* /r.
.is*'j'cV

6o22.Dari Sa'id bin Abi Burdah, dari Abu Musa,tl Asyari,

dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"setiap muslim berkewajiban (dianjurkan) untuk bersedekah."r

Mereka berkata, "Jika dia tidak mendapatkan." Beliau bersabda,

"Hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya untuk memberi

manfaat pada dirinya, lalu bersedekaft." Mereka berkata, "Jika dia

tidak mampu atau tidak melakukannya." Beliau bersabda, "Hendaklah

dia menolong orang yang sangat butuh pertolongan." Mereka berkat4

"Jika dia tidak melalukannya." Beliau bersabda, "Hendaklah

menyuruh kepada yang baik -atau beliau berkata: Kepada yang

ffia'ruf-". Dia berkata, 'Jika dia tidak mendapatkan?' Beliau

bersabda, "Hendalcnya menahan dari keburukan, karena itu adalah

sedekah baginya."

Keteransan Iladits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir dengan redaksi ini.

Imam Muslim meriwayatkan pula dari Hudzaifah seperti diriwayatkan

' Kalimat 
lil-l 

F F le (setiap muslim berkewajiban [dianiurkanJ untuk

bersedekah) dipahafri dalam konteks anjuran atau yang lebih umum daripada itu.

Sedangkan redaksi kalimat yang bias untuk yang wajib dan yang dianjurkan, karena

diantara hal-hal yang disebutkan di daiamnya, ada yang telah disepakati termasuk

sesuatu yang dianjurkan (lihat Fathul Bari, pembahasan tentang zakat,-ed)
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Ad-Daruquthni dan AI Hakim melalui Abdul Hamid bin Al Hasm Al
Hilali, dari Ibnu Al Munkadir _.sama sepertinya- disertai tambahm

pada bagian akhir, i?, y; r;t ci ,ti:t:o g;.'i '6 #i 
"b 

$.'.Jrt 
-6A tt

i* *'a,ag lApa yang dinaftrahlmn seseorang kepada ketwrya4ra

maka ditulislun sebagai sedeknh bagrnya. Apa yang dijodiku,
seseorang menjaga lcehormatan dirinya, maka ia adalah sedekah)-

Imam Bukhari meriwayatkan dalam krtab Al Adab Al Mufrad melalui

Muhammad bin Al Munkadir, dari bapaknya, s:lma seperti ymg
pertama disertai tambahan, ',y ,P'o?: ,* *:t'Jigf $ of i:l.;lr'U:

+i :gl e '!it (Termasuk yang ma'ruf adalah engkau bertemt

saudaramu dengan wajah yang ceria, dan engkau menuangkanr dui
embermu ke dalam bejana saudaramu). Ibnu Baththal bedmt4
"Hadits ini menunjukkan segala kebaikan yang dilakukan seseoran&

maka ditulis sebagai sedekatr baginya." Demikian pula penaftiran
yang disebutkan dalam hadits Abu Musa pada bab berikutnya setelah

riwayat Jabir dan diberi tarnbatran, ii* 'p,St ,f 3r:.ilr "tty

(Sesungguhnya menahan diri dari keburukan adalah sedekah). 
l

Ar-Raghib berkata, 'Kata 'ma'ruf adalah nama setiry
perbuatan yang diketahui kebaikannya berdasarkan syara'dan akal

sekaligus. Kata'ma'ruf digunakan pula dengan arti 'hemaf, karcna

adanya larangan berlebih-lebihan (boros). Ibnu Abi Jamrah berkat4
"Kata'ma'ruf digunakan untuk sesuatu yang diketahui berdasakm
dalil-dalil syara' bahwa ia termasuk perbuatan baik, baik perbuatm

yang biasa dilakukan atau tidak." Dia berkata pula, 'Maksud'sedekah'
adalah ganjaran patrala. Apabila disertai niat, maka pelakunya pasti

diberi pahala, tetapi bila tidak disertai niat, maka mengandrmg

kemungkinan." Dia berkata, "Dalam pembicaraan ini terdapat islarat
bahwa sedekah tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi,

sehingga tidak khusus orang-orang yang berkecukupan. Bahkan setiry
orang bisa melalarkannya dalam segala kondisi tanpa mengilanri
kesulitan."
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z6* ,& ,Y ,{" (setiap muslim berlewajiban untuk

bersedekah). Maksudnya, dalam aktlak yang mulia. Hal ini bukan

sesuatu yang wajib, menurut ijma (kesepakatan ulama). Ibnu Baththal

berkata, "Asal sedekah adalah harta yang dikeluarkan seseorang

dengan suka rela. Terkadang sedekah ini digunakan untuk sesuatu

yang wajib, dengan maksud mengetahui kejujuran dan kebenaran

pelakunya dengan mengerjakannya." Dikatakan untuk setiap yang

didermakan seseorang dari haknya sebagai sedekah, karena dia

menyedekahkannya kepada dirinya.

*i'og gtt" dia tidak mendapatkannya). Maksudnya, tidak

mendapatkan apa yang disedekahkan. it,W ,SA g"tiou bersabda,

"Hendaklah bekerja dengan kedua tangannya"). Ibnu Baththal

berkata, "Di sini terdapat peringatan untuk bekerja dan berusaha agat

seseorang me,ndapatkan apa yang dinalkalrkan untuk dirinya, lalu

dipakai bersedekah sehingga tidak meminta-minta." Pada hadits ini

terdapat anjuran memgerjakan kebaikan selama hal itu memungkinkan.

Adapun yang insn melakukan 16s$aikan, lalu mengalarri kesulitan

hendaklatr pindah kepada kebaikan )rmg lain.

ffi i 'tl ,:er;;- t bP Qika dia tidak mampu atau tidak

mengerj akan). lrrt adalah keraguan dari periwayat.

o3{A zqil ,i W5 (Hendaklah membantu orang yang sangat

membutuhlcanl. Maksudnya, baik benrya perbuatan, perkataan, atau

keduanya sekaligus.

#- i ttl Oit* dia tidak melahiran). Maksudnya, tidak

mampu ataumalas

)iiAu:irt I ,rJu; i'W fu*daktah memerintahkan yang

baik atau beliau mengatakan yang ma'ntJ). kn adalatr keraguan dari

periwayat hadits.
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u ...llt f 'ry ,j6 rya- p "oti 
Qika dia tidak

melahtlanT Beliau berkata, "Hendaklah menahan diri dari

keburukan..). Ibnu Baththal berkata, "Di sini terdapat hujjah bagi

yang menjadikan'meninggalkan sesuatu' sebagai perbuatan dan usaha

bagi hamba, berbeda dengan para ahli kalam yang mengatakan

'meninggalkan' bukan termasuk perbuatan." Dinukil dari Muhallab

bahwa ia sama dengan hadits lain,'e:G 'i i*t ,4)fr"'{ *e U
(Barangsiapa ingin melalatlcan keburukan, lalu tidak mengerj alcannya,

malra ditulislnn satu kebailcan baginya). Saya katakan, penjelasan

tentang hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang

kelembutan hati, "sesungguhnya kebaikan hanya dituliskan untuk

mereka yang ingrn melakukan keburukan, lalu dia meninggalkannya

karena Allah. Saat itulah ia kembali kepada perbuatan, dan ini

tennasuk perbuatan hati. Hal ini sudah disebutkan secara lengkap pada

pembahasan tentang zakat, lalu makna zhalttr hadits Al Kabi
dijadikan dalil berdasarkan perkataarurya, "Tidak ada sesuatu yang

mubah (boleh) dalarn syara'. Batrkan entah diberi pahala atau dosa.

Barangsiapa menyibulhan diri dengan kemaksiatan, maka ia akan

diberi balasan dosa." Ibnu At-Tin berkata, '?endapat ahlusunnah

waljamaah menyelisihi hal ini. Menurut mereka, konsekuensi

pendapat ini, bahwa seorang pezina bisa saja diberi pahala karena

menyibukkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi argumentasi ini tidak dapat

dijadikan dasar, karena yang dimaksud adalah menyibukkan diri

dengan selain perbuatan maksiat. Hanya saja mungkin dibantah

dengan keadaan seseorang yang melalcukan dosa kecil daripada dosa

besar, seperti mencium atau memeluk daripada melakukan hubungan

intim. Namun, hal ini bisa saja tidak dapat dijadikan sebagai dasar

untuk membantah, sebab yang tampak bahwa dia menyibukkan diri
dengan sesuatu yang tidak disebutkan oleh nash tentang

pengharamannya.
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34. Perkataan yang Baik

Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, "Kalimat yang baik

adnlah sedekah."

,*t*a\'t * 4tf i;; tivt

;ir ;i'; ,*ica?, W
'rce?t 

Vc,
AJ> ,

zY - 
-

jr;
.C

.t6t*r;r'i" *Utfi,JG f,6 i',s* r'^r+'*
t )':9 )t'3

';it ,its ! .'rbf x .5;01 |-ail tF ,i; "6.?, 'rrt Sit rr;it ,iC "i .'chi x #; $l :-$
.#-&'*

trz3.Dili Khaitsamalu dari Adi bin Hatim, dia berkata,ir*,
SAW menyebutkan nerakq lalu beliau berlindung darinya dan

memalinglan wajahnya, kemudian beliau me,nyebutkm neraka dan

berlindrmg drinya serta memalingkan wajahnya." Sytbah berkata

"Ad4un dua kali maka al<u tidak ragu." Kemudian beliau b€rsaMq

"Pelihualah dirimu dari neraka meskipun hanya dengan sepanth

hrrno- Jika tidakmendapatkan, maka dengan perkataan yang baik."

Keterensan Hadits:

@ab perkntaan yang batU.Asal kata 'thayyib' (baik) adalah

rya yang me,mbuat panca indra menjadi enak dan nyaman- Arti kata

ini b€fteda-beda sesuai perbedaan kata yang menyertainya. Ibnu

Baththal berkat4 '?erkataan yang baik termasuk amal kebaikan yang

palingbaik berdasarkan firman Allah dalam surah Fushshilat ayat34,

#1 ,f du, Url (TotaHah preiahatan iutJ dengan cara yang lebih
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baik). Penolakan terkadang dilakukan dengm perkataan maupun

perbuatan.

"e6* &t a:,t$ .:rt-i irt h, * -i, f 6;j ;i'Sai 6ttu
Hurairah berkata dari Nabi SAW, "Perkotaail yang baik adalah

sedekah".). Ini adalah penggalan hadits 5rang disebutkan Imam

Bukhari dengan sanad yarrtg mau:shul dalm, perjmjian damai pada

pembahasan tentang jihad." Ibnu Balhthal berkata "Keberadaan

kalimat yang baik sebagai sedekah, adalah bahwa memberikan harta

itu dapat mengge,mbirakan hati orzlng )rmg diberi, sekaligus

menghilangkan perasaan tidak serulng dalm hatinya. Demikian juga

dengan perkataan yang baik. Disinilah letak kesamaan di antara

keduanya."

Imam Bulfiari menyebutkan hadits Adi bin Hatim yang

didalamnya disebutktn, "Peliharalah dirimu dari nerala meskipun

dengan separoh hrma. Jika kamu t'tdak mendapatkannya, maka

dengan perkataan yang baik." Imam Bnkhari meriwayatkan hadits di

bab ini dari Abu At Wali( dari Syubah, dari Amr, dari Khaitsamah,

dari Adi bin Hatim. Pada sanad ini disebutkm, *r{ffir mengabarkan

kepadaku", demikian yang dia sebutkan- Amr ymg dimaksud adalah

Ibnu Murrah. Hadits ini telah disebutkan melalui Syubah dari Amr
pada pembahasan tentang zakat. KahaitsamalL gurunya Amr, adalah

Ibnu Abdurrahman- Hadits tersebut telah dipryaftan secara rinci pada

pembatrasan tentang tanda-tanda kenabian.

35. Lemah-lembut dalam Semua llrusan

,tt 6:: t& il' ',itq;"tti i1t;';t? * 
=W 

it*
& *t);t * rit'uLr, )-',:uG *t iaiit&
,i-ta W :^.*;; iv ."{); iilt $* *r ,11 ilr
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lU ,*t #i";; il' Jl1riu, ,aG .ldjir,tiilr f);t
ilif ,i' ,si, G- :|#' .y ;\i G ,y';t Uii,r 3t ,?*a t-

.#tl,f f ,*t *aht J* yt,Si'j6 trjti u,'i'x

6024. Dari Ibnu Syihab, dari Urwatr bin Az-Zttbair,

sesungguhnya Aisyatr RA (istri Nabi SAW) berkat4 "Sekelompok

orang-orang Yahudi masuk kepada Rasulullah SAW dan berkata,'As-

Saamu alailatm ftebinasaan atasmu)'. Aisyatr berkat4 'Aku pun

memalrartinya. Aku berkata, 'Wa 'alailatm as-saamu walla'natu

(kebinasaan dan laknat atas kalian)'." Aisyah berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Tunggu wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukni

silrap lemahJembut dalam segala unlran'." Aku berkata, "Wahai

Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan?

Aku telah mengatakan 'wa alaihrm' (dan atas kamu [kebinasaan])."

,ilt rgui ,*;it G J6. &:?l "of *! i ,/ * ZC V

:6'u fx;c'> i .t;r:i ,t ,p,, {r \t ,)* :t J;:, Jvt

.lL'*';
6025. Dari Tsabit, dari Anas bin Malik, "Sesungguhnya

seorang Arab badui kencing di masjid, maka mereka berdiri

menghampirinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Jangan ftnlian

mengnsilorya (memutusnya)'. Kemudian beliau minta dibawakan

seember air, lalu disiramkan ketempat kecingnya."

Keteranean Hadits:

(Bab lemah-lembut pada semua urusan). Ar-rifq adalatr sikap

lemah-terrbut dalam perkataan maupun perbuatan, serta mengarnbil

yang lebih mudah. Ia adalah lawan dari sikap keras atau kasar-
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Hadits Aisyah tentang kisah orang Yahudi yang mengatakan

'as-saamu 'alailanm' dan akan dijelaskan secara lengkap pada

pembahasan tentang minta izin.

di; ;\t e Glt L*.i a' lt1 6urunggrhnya allah menytkni

silrap lemah-lembut dalam semua urusan). Dalam hadits Amrah dari

Aisyah yang dikutip Imam Muslim disebutkan, ,Gijr t-r,i- fltllrr'o1

;ii, ,P +r, ) s ae:j, * #"t (Sesungguhnya Allah Maha Lembut

dan menyukni kelembutan. Dia memberi kepada sikap lembut apa

yang tidak Dia berikan kepada siknp keras). Maknanya, Dia
memudahkan sesuafu yang tidak Dia mudatrkan bagr lawannya.

Dikatakan pul4 maksudnya adalah memberinya pahala tidak seperti

yang diberikan kepada selainnya. Namun, pendapat pertama lebih

tepat. Dia meriwayatkan pula dalam hadits Syuraih 6i1fleni', e'lit-
'$a \ :d 'u Li t: ,iiri ,t1 

:d e L j*, @daHah ketembutan itu

ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaHah ia
dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburulorya). Dalam hadits

Abu Darda' disebutkan, pit 'u ilL, 'rF( Ui' g:) b fu ,*i V
@arangsiapa diberi bagian dari kelembutan, makn sungguh dia telah

diberi bagian dari kebaikan). Hadits ini diriwayatkan At-Tinrridzi dan

dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah. Pada hadits Jarir yang

diriwayatkan Imam Muslim disebutkan , 'fft ';Ut ij;- A:5, ?';;- ',;

(Barangsiapa tidak diberi kelembutan, makn dia tidak diberi selunth
kebaikan). Adapun Shalih dalam sanad hadits ini adalah Ibnu Kaisan.

'oy:j | (Jangan kalian mengusilotya fmemutusnyaJ). Kata

tuzrimuuhu berasal dari kata izraam, artinya jangan memufuskan

kencingnya. Dikatakan,' zar ama al b aul, artinya kencingnya terputus.

Bila dikatakart, 'azramtuhu', artinya aku memutuskan ke,ncingnya.

Demikian pula yang halnya dengan air mata.



,il 
"j 

*i;;. it e'a ,t?i:lv;;i. ej i i;.e:,i.oj?
k-p.ts nN.,y'ilt,lu pr{'\t *Ut *;;

.ygf;;.:*,;.wu

36. Orang-orang pl1fumin Saling Tolong Menolong

6026. Dari Abu Burdah Buraid bin Abi Burdah, dia berkata:

Kakeklru Abu Burdah mengabarkan kepadaku, dari bapaknya Abu

Musa, dari Nabi SAW, "Orang mulonin bagi mulonin yang lain seperti

bangunan sebagiannya menguatkan sebagian yang lain." Kemudian

beliau memasukkan jari-jari tangannya yang s:rma dengan yang lain.

4b'r"- JV|y;;e \,ilg *3{,\t *U,ok,
1u.l.,p \t A, d:?$ r,.irt,J* *i,*b,pf -*c

.irZ t ^3
6027.Nabi SAW sedang duduk tiba-tiba seorang laki-laki

datang meminta 
-atau 

seorang yang membutuhkan- maka beliau

menghadap kepada kami dengan wajatrnya dan bersabda, "Berilah

syafaat (pertolongan) niscaya kalian diberi pahala, dan Allah akan

memutuslran melalui lisan Nabi-Nya apa yang Dia lcehendaki."

Keterangan Hadits:

Imam Bukfiari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Muhammad bin Yusuf, dari Suffan, dari Abu Burdah Buraid bin Abu

Burdah, dari kakeknya (Abu Burdah), dari bapaknya (Abu Musa).

Suffan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri. Buraid bin Abi Burdah

adalatr Ibnu Abdullah bin Abi Burdah bin Abu Musa (dinisbatkan
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kepada bapaknya). Dia jua memiliki nama panggilan Abu Burdah.
An-Nasa'i meriwayatkannya dari yatrya bin Al eaththan, Sufyan
menceritakan kepada kami, Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah
menceritakan kepadaku, lalu disebutkan seperti di atas.

121i. 'abri. *- yqis ,yijlr (Orang-orang mulonin seperti

bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain). Huruf
lam pada kata 'al mukrnin' menunjuk&an jenis, maksudnya adalah
sebagian kaum mulanin terhadap sebagian yang lain. Kalimat
'sebagiannya menguatkan sebagian yang lain' sebagai penjelasan
penyerupaan. Al Kannani berkata, "Kata ba'dhan diberi baisfathah,
karena dihilangkan darinya huruf yang menjadikannya diberi tanda
knsrah." Namun, ulama yang lain berpendapat bahwa ia
berkedudukan sebagai objek katayasyuddu (menguatkan). Saya (Ibnu
Hajar) katakan, semuanya memiliki sisi pembenaran. Ibnu Baththal
berkat4 "Tolong menolong dalam urusan akhirat dan urusan dunia
yang mubah sangat disukai. Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan,

*i |p.l *il'iri 6 gir .u* ertii 6Ua menotong seorang hamba

selama hamba itu menolong saudaranya).
., G ..- -g.:bl U. ''r):t 'i (Kemudian beliau memasukkan jari-jari

tongonny:o yang satu trepada yang lainnya). Lri merupakan penjelasan
tentang penyerupaan. Maksudnya, saling menguatkan satu sama lain
seperti jari-jari tangan. Ini merupakan penekanan dalam medelaskan
perkataarurya melalui gerakan agar rebih berkesan di hati orang yang
mendengar.

;*6 ,.).b 11- 
j*-,p;iE\t,C),E *:, #bh, & nlt otsl

tji;5r :lul *iW S$1 grfaOi SAW sedang duduk tibaiiba seseorang

laki-laki datang meminta 
-atau seorang yang membutuhkan-, lalu

beliau menghadap dengan wajahnya dan bersabda, ,,Berilah

syafaat")- Demikian tercantum dalam naskah dari riwayat Muhammad
bin Yusuf Al Firyabi dari Sufran Ats-Tsauri , tetapi redaksinya sedikit
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rancu. Mungkin redaksi aslinya adalah, "Biasanya apabila Nabi SAW
sedang duduk lalu datang seseorang...". Kemudian kalimat ini
dihapus karena diringkas atau kalimat "apabila beliau" terhapus dari

catatan periwayat. Disamping itu, saya telah meneliti redaksi-redaksi

hadits ini dari berbagai jalumya, tetapi tidak menemukatkata,4t*

(sedang duduk). Abu Nu'aim meriwayatkannya dari Ishaq bin Zuraiq,

dari Al Firyabi dengan redaksi, 'o;E 6\'#i # il' ,,l.la iirr .1rli irf

*iW $f +a Jb'rt gl7st ?rotanya Rasulullah sAW apabita

didatangi orang yang meminta atau membutuhkan, beliau menghadap

kepada kami dengan wajahnya). Pada redaksi ini tidak ada

kemusykilan. An-Nasa'i meriwayatkan dari Yahya Al Qaththan, dari

Suffan secara ringkas dan hanya mengutip kalimat, Ct . ttty tial
(Berilah syafaat [pertolonganJ niscaya kalian diberi pahala...). Al
Ismaili meriwayatkan dari Umar bin Ali Al Maqdami dari Suffan Ats-
Tsauri, tetapi semua dijadikannya dari perkataan Nabi SAW. Dia
berkat4 +as, U&'tt JAli Ati dl,,'l;i # io' .r,- i' i-; j,;
tfu'6 ,€* "el') (Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya alat

didatangi dan dimintai atau diminta kepadalat suatu kebutuhan

sementara kalian berada di sisila4 maka berilah syafaat

[p ert ol on ganJ ). Imam Bukhari meriwayatkannya pada bab berikutrnya

dari Abu Usamah, dari Buraid, dari Nabi SAW, 'ti g;Jt tflt ti1 oti;

*at +b (Sesungguhnya apabila beliau didatangi peminta atau

orang yang membutuhkan),lalu dari jalur ini pula dikutip oleh Imam

Muslim. Sudah disebutkan pada pembahasan tentang zakat dari Abdul

Wahid binZiyad,dari Buraid dengan redaksi, '*')i g.Ur'rie 6 ok

Lr;t fl1 lBforonyo apabila beliau didatangi peminta atau diminta

kepadanya suatu kebutuhan). Demikian pula dikutip Imam Muslim

dari Ali bin Mushir dan Hafsh bin Ghiyats, keduanya dari Buraid, i6
Jui g;:,,i* ,P #t 't"g 1.V 'ofll $ (Biasanya apabila datang
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kepadanya orang yang membutuhkan, maka beliau menghadap

kepada orang-orang duduk bersamanya lalu bersabda...).

t:?& Qtliscaya kalian diberi pahala). Demikian dinukil

kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Kariman disebutkan,

r:?l (kalian diberi pahala). Al Qurthubi berkata, '?ada naskah

sumber Imam Muslim disebutkan, rs?f t-&l (Berilah syafaat

[pertolonganJ, niscaya lcalian akan diberi pahala). Disebutkan pula

dengan t<ata, rii'#. Maka huruf lam pada kata ini diberi baris

kasrah, karena menjelaskan akibat. Adapun hwuf fa' di, uy,rhyl
dianggap sebagai pelengkap seperti hatnya dalam hadits, ,PX tli
'& (Beratrilah niscaya alru akan shalat mengimami kalian). Dengan

demikian, makna hadits itu adalah, "Berilah syafaat agar kalian diberi
pahala " Namun, mungkin pula huruf lam itlu sebagai kata perintah

dan yang diperintatrkan adalah perbuatan memberi syafaat. Seakan-

akan beliau SAW mengatakan, 'Berilah syafaat sehingga dengan

sebab itu kalian dihadapkan kepada pahala'. Huruf lam ini diberi

tanda knsrah sebagaimana keadaan asal huruf lam yang berfungsi

sebagai perintah. Boleh juga diberi tanda suhtn untuk memudahkan

pengucapan karena harakat (tanda baca) sebelumnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Abu Daud

disebutkan, tS|'A rtl;,i\ lAeritah syafaat [pertolongan] agar kalian

diberi pahala). Hal ini menguatkan pandangan yang mengatakarr

huruf lam ifu berfungsi untuk menerangkan alasan. Sementara Al
Karmani mengatakan bisa saja huruf fa' tersebut menerangkan sebab

dan lam diberi tanda knsrah untuk menjelaskan akibat. Dia berkata,

"Keduanya bisa berkumpul, karena sirma-sama unfuk satu urusan.

Namun, bisa pula sebagai pelengkap bagi kalimat perintah

sebelumnya. Mungkin juga sebagai tambahan menurut salah satu

pendapat, atau sebagai kata penghubung untuk kata isyfa'uu (lerilah

syafaat), dan huruf lam itu sebagai kata perintah, atau untuk sesuatu
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yang tidak disebutkan secara redaksional, yakni berilah syafaat

dengan tujuan diberi pahala sehingga kamu benar-benar diberi pahala.

Atau kalimat'berilah syafaat, lmmu diberi pahala' artinya jika kamu

memberi syafaat [pertolongan] niscaya kamu diberi pahala."

Ath-Thaibi berkata, "Huruf 1fr' dan lam hanya sebagai

tambatran unfuk pengukuhan, karena kalau dikatakan, 'Berilah syafaat

[pertolonganJ, kamu diberi pahala' niscaya kalimatrya menjadi

sempurna. Maksudny4 apabila datang kepadaku orang yang

membutuhkan bantuan dariku, maka hendaklah kalian mernberi

syafaat kepadaku karena jika kalian memberi syafaat

niscaya akan mendapatkan patrala, baik aku menerima syafaat itu atau

tidak. Allah menyampaikan melalui lisan Rasul-Nya apa yang Dia
kehendaki, baik berupa pe,menuhan kebutuhan atau tidak. Maksudnya,

kalau aku memenuhi kebutuhannya atau tidak memenuhinya, maka

semua itu atas keputusan Allah dan ketetapan-Nya.

Catatan

Dalam hadits dari Ibnu Abbas -dengan sanad lemah- yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW disebutkan, z+6,j d."i' 9\ ,P U
'i 'ji '# 'f 3l 'i *i @arangsiapa berusaha untuk memenuhi

lcebutuhan saudaranya yang muslim, baik kebutuhan itu terpenuhi

atau tidak, mala dia telah diampuni).

,a 6 4 pU.,J, h' 
"6;i 

(Dan Allah menetapkan melalui

lisan Nabi-Nya apa yang Dia kehendaki). Demikian tercantum dalam

riwayat ini yaitu, dt menggunakan huruf lam, dan begitu pula

dalam riwayat Abu Usamatr yang sesudaturya dalam kutipan Al
Kasymihani. Adapun selainnya menyebutkan dengan kata, nfrs @an

menetapkan), tanpa huruf lam. Dalarlrr riwayat Muslim dari Ali bin

Mushir dan Hafsh bin Ghiyats disebutk*, ,yi$ (Maka hendaklah



Dia memutuskan). A1 Qurthubi berkat4 "Tidak bisa dikatakan bahwa

huruf lam dr sini sebagai perintatr, karena Allah tidak diperintah, dan

tidak bisa pula dikatakan sebagai lam yxrgmenjelaskan akibat, karena

dalam riwayat lain disebutkan, jali:t (dan hendaklah Dia

memutuskan) tanpa huruf ya'." Kemudian dia berkata, "Ada
kemungkinan bermalana 'doa'. Maksudnya, ya Allah, putuskanlah.

Atau perintah di sini bermakna 'berita'."

Dalam hadits ini terdapat anjuran kepada kebaikan melalui
praktek atau perbuatan melalui berbagai cara. Begitu pula boleh
memberi syafaat atau pertolongan dihadapan orang yang terkemuka

untuk menghilangkan kesulitan atau menolong orarxg yang lemah,

karena tidak semua orang mampu dan memiliki kesempatan

berhadapan dengan pemimpin untuk menerangkan maksudnya agar

diketahui keadaan:rya. Sesungguhnya Nabi SAW tidak terhalang

untuk ditemui.

Iyadh berkata, "Semua yang disukai untuk diberikan syafaat

boleh diberi syafaat, kecuali dalam masalah hudud (hukuman yang

telah ditentukan). Adapun selain hudud, maka setiap orang boleh
diberi syafaat. Terutama mereka yang kurang fasih atau orang yang

pemalu dan menufup diri." Dia berkat4 "Adapun orang-orang yang

terus-menerus bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan serta

menampakkan kebatilan, maka tidak boleh diberi syafaat.
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37. Firman Allah, &;t W',4i li t'a?'^Le * ;
V :i .tr * ht ot< , W .W ;i'6 i'?:Grrl $Barangsiapa

yang memberihan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh

bagian (pahala) darinya Dan barangsiapayang memberi syafaat

yang burak, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) darinya Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 85)

lSju i;i,tr, ; ; l,ss .i4,"5"5
Kiflun artinya bagran. Abu Musa berkata, *Kiflain artinya dua

pahala dalam bahasa Habasyah."

gok fi *3 *\' *Ut,f ;; €J er;'; ,J *
,* \t 'fli d:?S ti*t :)v gtAt +w'ri g.rlt i(r

6028. Dari Abu Burdatr, dari Abu Musq dari Nabi SAW,

sesungguhnya beliau apabila didatangi orang yang meminta, atau

orang memiliki kebutuhan, maka beliau bersabda, "Berilah syafaat

[pertolonganJ niscaya kalian akan diberi pahala, dan Allah

memutuslran melalui lisan Rasul-Nya, apa yang Dia kehendaki."

Keteransan Hadits:

(Bab firman Allah, "Barangsiapa yang memberikan syafaat

yang bailc" niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) darinya. Dan

barangsiapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan

memilail bagian (dosa) darinya). Demikian disebutkan Abu Dzar.

Adapun periwayat lainnya mengutip ayat hingga kata 'muqiitan'.
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Imam Bukhari mengiringi hadits terdahulu dengan judul bab ini
sebagai isyarat bahwa ganjaran yang diberikan dengan sebab syafaat

tidak berlaku secara umum, bahkan ia khusus pada perkara yang

diperkenankan untuk diberikan syafaat, yaitu syafaat yang baik.

Batasarurya adalah apa yang diizinkan oleh syariat seperti yang

diindikasikan ayat di atas. Ath-Thabari meriwayatkan melalui sanad

yang shahih dat'. Mujahid, dia berkata, "Ia berkenaan dengan syafaat

antara sesama manusia. Ringkasnya, barangsiapa memberi syafaat

kepada seseorang dalam kebaikan, maka dia mendapatkan bagian

pahal4 dan siapa yang memberi syafaat dalam kebatilan niscaya dia

mendapatkan bagian dosa. Dikatakan, syafaat yang baik adalatr

mendoakan kebaikan unhrk seorang muslim, sedangkan syafaat yang

buruk adalah memohonkan keburukan baginya.

r=or1 :")i$ (Kiftun artinya bagtan).Ini adalah penafsiran Abu

Ubaidah. Al Hasan dan Qatadah berkat4 *Al Kiflu artinya kesalahan

dan dosa." Maksud Lmam Buk*rari bahwa kata al kiflu dignakarr
dengan arti bagian, dan terkadang pula bennakna ganjaran. Adapun

dalam surah An-Nisaa' bermakna 'balasan' dan dalam surah Al
Hadiid bermakna'pahala'.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa yang

kandungannya telah saya sitir pada bab sebelumnya. Dalam bab ini

disebutkan ,*dt +b ifli rS1 @pabila datang kepadanya orang yang

butuh), sementara dalam riwayat Al Kasym.ihani disebutkan, +Q
iQ6 (seseorang yang butuh sesuatu).

gyaiu itf ,,# ,e; i lti (Abu Musa berkata, "Kiflain

artinya dua pahala dalam bahasa Habasyah). Bagian ini dinukil

dengan sanad yar,g maushul oleh Ibnu Abi Hatim melalui Abu Ishaq,

dari Abu Al Ahwash, dari Abu Musa Al Asy'ari, sehubungan firman

Allah dalam surah Al Hadiid ayat 28, *i b g *.1 fuiscaya

Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian), dia berkata,
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,|t-rrl i;+i',8 :-*, s' * * ULi :iri a:'i *9t -i L t, . 
, ,

rjbut$'f ,Jw:43;a\, ,* ht J;rfi ,irs.:r

'Maksudny4 dua kali lipat patrala dalam bahasa Habasyah.'

38. Nabi SAIV Bukan Orang yang Keji dan Bukan PuIa Orang
yang Suka Berbuat Keji

i*f 'n'o\,*t ;a \t ,)* y, Jh Jv :Ju: .*k
.vb'|Gr

6029. Dari Masruq, dia berkata: Kami masuk kepada Abdullah

bin Amr ketika dia datang bersama Muawiyah ke Kufah. Dia

me,nyebut Rasulullah SAW, lalu berkata, "Beliau bukan orang yang

keji dan bukan pula orang yang suka berbuat keji." Dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabd4 'Sesungguhnya yang terbaik di antara

lralian adalah yang paling baik akhlalorya."

U,rit',#.Ll W hr €)a-,4G'*W €j i:t *'oL
;iSt ,fuG lulttt '6" itu' rit- & ,11 hr Jt"
,fi)tr 91, ,i*.A 6- )4. tJti W ?rt '.-*t ?rt {-a:
,#'{)i,itt lj6 u "d'fil ,uG .';-.jrtt'-;JJitt 1ty,

:,f';iit .u-\');# Crt .;4;&L\t tt.ii u

6030. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Aisyah RA,

sesungguhnya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan

berkata, "As-Saamu alailcttm" (kebinasaan untukmu). Aisyah berkata,
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"[Jntuk kalian (uga), Allah melaknat dan murka kepada kalian."
Beliau bersabda, "Tungu wahai Aisyah, hendaklah engkau bersiknp

lembut, jauhilah sikap keras dan keji." Aisyah berkata, "Apakah

engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan?" Beliau bersabda,

"Apakah engkau tidak mendengar dpa yang aku katakan? Aku telah

membalas merela. Maka perkataanlru kepada mereka dikabulknn dan

perkataan mereka kepadaku tidak dikabukan."

',4t rt p 
'Jd ^- ?nr sr, *uY i ,/"iL {Ll i )\ ,r

+ 6i.-\,irr;- ot{ ,6:J t'r A€i \) t1.t:i p3 ,|b \t .*
t'^* a;'4 t1 :i$"Jt

6031. Dari Hilal bin Usamah, dari Anas bin Malik RA, dia
berkata, 'T.{abi SAW bukan seorang pencela, bukan seorang yang keji,
dan bukan pula seorang pelaknat. Beliau biasa berkata kepada salah

seorang kami ketika memberi teguran, 'Ada apa dengannya,

berdebulah pelipisnya (dia merugi)'. "

U, * iitir >L,.,LI^kc;ri:r'_L * ,;<*Jlt; W,*
'r.t i; il-ilt ;i q:Jti ;Ii A, ,p, )lL i,r ,tb
L;t) *) c-, *) ;a \, J:" Ut'utk'r"L tu .I.#l
,y';t Ui)'b lnt Ji, t ,l^-s.A { U$ J*'St'db:t fu .*\
at Jyrj6 flt'$gr, e) a'*ah, i uk, k {'*
ry ,t6t ?'o\tu16-, i* u- *.G U ,*t -. itt ,rV

.y?ittt;irkl a yptiray ir
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6032. Dari Muhammad bin A1 Munkadir, dari Urwatr, dari

Aisyah RA, sesungguhnya seorang laki-laki minta izin kepada Nabi

SAW, ketika beliau SAVr melihatnya, maka beliau pun bersabda,

"Seburuk-buruk saudara dalam keluarga dan seburuk-buruk anak

dalam keluarga." Ketika telah duduk maka beliau menampakkan

keramahan dan keceriaan kepadanya. Setelatr laki-laki itu pergi, maka

Aisyatr berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, ketika engkau melihat

laki-laki itu, maka engkau mengatakan begini dan begini, kemudian

engkau menampa}&an keramahan dan keceriaan." Maka Rasulullah

SAW bersabda, "Wahai Aisyah, kapan engkau mengetahui darilat

sebagai seorang yang keji? sesungguhnya seburuk-buruk manusia di

sisi Atlah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalknn manusia

karena t alafi keburukanny a. "

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW buknn seorang yang keji dan tidak pula suka

berbuat keji). Demikian dinukil kebanyakan periwayat. Adapun dalam

riwayat Al Kasymihani dikatakan, #.6i \i (Dan tidak pula

berperilaht keji), yalai menggunakan tasydid seperti pada lafazh

hadits Abdullah bin Amr di atas. Pada sebagiannya jalur

menggunakan kata ttliii,, Kata fahsy (kegr) artinya segala sesuatu

yang keluar dari kadar yang normal sehingga dianggap buruk' Ia

mencakup perkataan, perbuatan, dan sifat, tetapi sering digunakan

untuk perkataan. Adapun mutafahhisy adalah orang yang sengaja

berbuat keji dan sering melalcukannya. Ad-Dawudi mengemukakan

pandangan ganjil dan berkata, "Al Faahisy adalah yang berkata keji

dan mutafahhisy adalatr yang menggunakan kata-kata kotor untuk

membuat orang tertawa."

Dalam bab ini, Imam Bukfiari menyebutkan empat hadits'

pertama, hadits Abdullah bin Amr. Dia me,lrgutipnya melalui

Syu'bah, dari Sulaiman (A1 A'masy), aku mendengar Abu Wa'il, dan
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juga dari Jarir, dari Al A'masy, dari Syaqiq bin Salamah (Abu Wa'il
yang disebutkan pada jalur sebelumnya). Redaksi hadits ini sudah

disebutkan secara lengkap ketika membahas sifat Nabi SAW. Di
dalamnya disebutkan luga, tiylf '5:;f i f 'c "oi (Sesungguhnya

sebaik-baik orang diantara knlian adalah yang paling baik

akhlalorya). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, O!

i;t (Sesungguhnya sebaik-baik katian). Dari riwayat lain menjadi

jelas bahwa kata 'min'blkan sekadar tambahan. Adapun kebanyakan

periwayat mengutip dengan kata, i;f @ahng baik di antara

kalian). Sedangkan riwayat lainnya menggunakan kata yang semakna

dengannya. Dikatakan,'fulan khairun min fulan' (si fulan lebih baik
daripada si fulan), artinya lebih utama darinya. Imam Ahmad dan Ath-
Thabarani meriwayatkan -dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban-

dari Usamah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ,Y U" I i,r ir1

,# ;&i lS"tungguhnya Attah tidak menyukai orang yang keji dan

sulca berbuat keji).

Kedua, hadits Aisyah RA tentang kisah orang Yahudi. Hadits

ini baru saja disebutkan pada bab "Berlaku lemah-lembut", yang akan

dijelaskan pada pembahasan tentang minta izin. Di tempat ini
disebutkan, }*313 ';;iti )t$ ,f jt, g-* t to ri- (Wahai Aisyah,

hendaklah engkau berperilaht lemahJembut dan jauhilah sikap keras

dan keji).

Ketiga, hadits Anas RA yang diriwayatkan melalui Ashbagh,

dari Ibnu Wahab, dari Abu Yahya (Fulaih bin Sulaiman), dari Hilal
bin Usamah.

e$At'.ti t[r\ Jh ts€ peliau biasa mengatakan kepada

salah seorang di antara knmi ketika memberi teguran). Al Khalil
berkata, "Al ltaab artinya berbicara melalui sentuhan perasaan dan

peringatan dari orang yang terluka hatinya."
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,t 2 . , ti'* a-f 'eJ 6 (Ada apa dengonnya, berdebu pelipisnya [dia

merugi\). Al Khaththabi berkata, "Mungkin artinya dia tersungkur

dengan wajatr ke bawah sehingga pelipisnya menyentuh tanah.

Namun, mungkin juga sebagai ajakan untuk beribadah, seperti

mengerjakan shalat sehingga pelipisnya dikenai tanah. Namun makna

pertama lebih tepat karena pelipis tidak digunakan dalam shalat."

Tsa'lab berkata, "Jabiin adalah daerah di sekitar datri, seperti firman

Allah dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 103, 
"-rtJJ.itt 

(Dia [Ibrahim]

membaringkan analotya pada pelipisfnyaJ). Saya (Ibnu Hajar)

katakan, disamping itu makna kedua juga cukup jauh dari makna yang

dimaksud, karena kalimat ini digunakan oleh orang-orang Arab

sebelum mereka mengenal praktek meletakkan dahi di tanah saat

shalat.

Ad-Dawudi berkata, "Kalimat'berdebu pelipisnya' adalatr

kalimat yang diucapkan orang-orang Arab melalui lisan mereka, dan

artinya adalah tanah. Maksudnya, pelipisnya terjatuh ke tanah. Ia
serupa dengan perkataan mereka 'kotor hidungnya' (kecewalah dia).

Namun, makna ini bukan yang dimaksud oleh kalimat 'berdebu

pelipisnya', bahkan ia serupa dengan pernyataan terdahulu, 'berdebu

tangan kananmu', yakni ia adalatr kalimat yang biasa diucapkan dan

tidak dimaksudkan makna yang sebenamya.

Keempat, hadits Aisyatr RA yang diriwayatkan melalui Amr

bin Isa, dari Muhammad bin Sawwa', dari Rauh bin Al Qasim, dari

Muhammad bin Al Munkadir, dari Urwatr. Amr bin Isa adalah Abu

Utsman Adh-Dhab'i Al Bashri. Dia seorang yang tsiqah seperti

dikatakan Ibnu Hibban. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih

Bukhari selain hadits ini dan satu hadits lain pada pembahasan tentang

shalat. Adapun gurunya (Muhammad bin Sawwa') adalah Abu Al
Khaththab As-Sadusi Al Bashri, juga seorang periwayat ymrg tsiqah

(terpercaya). Imam Bukhari mengutip riwayat ini darinya dan satu

riwayat lain pada pembahasan tentang keutamaan. Gurunya Rauh bin
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Al Qasim adalah seorang periwayat yang masyhur dan banyak

meriwayatkan hadits. Hadits ini dinukil juga oleh Sufyan bin Uyainah
dari Muhammad bin A1 Munkadir seperti yang akan datang

disebutkan pada bab "Menggunjing para Pelaku Kerusakan' dan bab

"Melalarkan Siasat". Begifu pula diriwayatkan oleh Ma'mar seperti

dikutip Imam Muslim. Namun redaksi riwayat Rauh lebih lengkap.

&.b ,f 6t7 * (Dari Urwah dari Aisyah). Dalarn riwayat

Ibnu Uyainah disebutkan, "Aku mendengar Urwah, bahwa Aisyah
mengabarkan kepadanya. "

>V;'Oi (Bahwa seorang taki-laki).Ibnu Baththal berkata, "Dia

adalah Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr A1 Fazai. Dia biasa

disebut al ahmaq la mutha' (orang dungu yang ditaati). Nabi SAW
berharap dia datang untuk diperlakukan dengan baik agar kaumnya

menerima Islam, karena dia adalah pemimpin mereka. Demikian juga
yang ditegaskan oleh Iyadh, Al Qurthubi, dan An-Nawawi. Lalu
dinukil Ibnu At-Tin dari Ad-Dawudi, tetapi hanya sebagai

kemungkinan bukan kepastian. Abdul Ghani bin Suwaid mengutipnya
dalam kitab Al Mubhamat melalui Abdullah bin Al Hakam dari Malik
bahwa sampai kepadanya dari Aisyah , & 4t ,rV ,fl U'r:* o$;lt

a'.I;A iy *r,i6t '&t *O )itt (Uyainah bin Hishn minta izin kepada

Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Seburuk-buruk anak dalam

keluarga'). Sementara Ibnu Basykuwal menyebutkannya dalam kitab

Al Mubhamat melahlj, Al Atza'i, dari Yahya bin Abi Katsir,

"Sesungguhnya Uyainah minta izin masuk..." lalu disebutkan hadits

selengkapnya dengan sanad yarlgmursal. Abdul Ghani meriwayatkan
pula dari Abu Amir Al Kharraz, dari Abu Yazid Al Madani, dari

Aisyah, dia berkata , * frt ,* Ut e ffi |o;*- ,yl U.u;r; it+
a:);A it 4itt '8* '&i (Uomramah bin Naufal datang minta

izin masuk. Ketika Nabi SAW mendengar suaranya, makn beliau

bersabda, "Seburuk-buruk saudara dalam keluarga".). Demikian
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pula kami temukan di bagian akhir juz awal kitab Fawa'id Abu Ishak

Al Hasyimi serta dikutip Al Khathib. Kemungkinan kejadian seperti

itu bukan hanya satu kali. Adapun Al Mundzir menyebutkan kedua

pendapat di atas dalam kitabnya Al Mukhtashar. Dia berkata, "Dia

adalah Uyainah dan sebagian mengatakan Makhramah." Sedangkan

syaikh kami Ibnu Mulaqqin hanya menyebut 'Makhramah' dan dia

menyebutkan menukilnya dari tulisan tangan Ad-Dimyathi. Setelah itu

dia menyebutkan dari Ibnu At-Tin pandangan yang mengatakan

mungkin orang dimaksud adalah Uyainah. Dia berkata, '?endapat ini

ditegaskan oleh Ibnu Baththal."

a:a;At iit ,*; IN, ii q geburuk-buruk saudara dalam

keluarga dan seburuk-buruk anak dalam keluarga). Dalam riwayat

Ma'mar, ?Ft i.tj e-flr fi 4 $eburuk-buruk saudara dalam suatu

kaum dan anak dalam suatu kaum). Redaksi ini semakna dengan yang

sebelumnya. Iyadh berkata, 'Maksud kata 'asyiirah (keluatga) di sini

adalah kelompok atau kabilah." Ulama selainnya berkata,

"Maksudnya adalah orang paling dekat kepada seseorang yang terdiri

dari keluargffiyd, yaitu anak-anak bapak dan kakeknya."

;fu'* 6li lXett*n telah duduk, beliau bersikap ramah).

Tathallaqa artinya menampakkan wajah yang ceria' Dikatakan,

'wajhuhu thaliiq', artinya wajahnya ceria dan tidak murung. Dalam

riwayat Ibnu Amir disebutkan, *) e. |-L (Beliau menampakkan

wajah berseri-seri). lmam Ahmad mengutip melalui jalur lain dari

Aisyah, G'h&'{t'i W" I ,ys ili o:#t fl e:)ut 7-r oli;-re

til-j ,;'tu. ,yi ltrrrong laki-laki lain minta izin dan beliau bersabda,

"sebaik-baik saudara dalam keluarga." Ketika orang itu datang,

malrn beliau tidak menunjukkan keceriaan seperti terhadap laki'laki

satunya. Makn alat bertanya kepada beliau...) lalu disebutkan hadits

tersebut.

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini telah menggabungkan

LA4 _ FATHUL BAARI



antara ilmu dan adab. Perkataan Nabi SAW terhadap umatnya dan
penisbatan mereka kepada hal yang tidak disukai bukan termasuk
ghibah (menggunjing). Hanya saja ia dianggap ghibah bila dilakukan
oleh umat beliau SAW satu sama lain. Bahkan menjadi kewajiban
bagi beliau untku menjelaskan hal itu secara terang-terangan dan

memperkenalkan kepada manusia tentang urusannya. Hal ini masuk
kategori nasehat dan belas kasih terhadap umat. Hanya saja tabiat
beliau SAW yang mulia serta akhlaknya yang terpuji sehingga beliau
menunjukkan wajah berseri-seri dan sikap yang menyenangkan agar

umatnya meneladaninya dalam menghindari keburukan orang seperti
ini dan melakukan siasat dengannya untuk selamat dari kejahatanrtya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, secara zhahir perkataannya

menunjukkan bahwa hal ini termasuk kek*rususan beliau SAW,
padahal tidak demikian. Bahkan siapa yang mengetahui keadaan

seseorang dan khawatir bila orang lain tertipu dengan penampilarurya,
maka hendaklah dia memberitahukan apa yang diketahuinya dengan

tuJuan memberi nasehat. Hanya saja yang mungkin menjadi
kekhususan Nabi SAW dalam hal ini adalah kemampuan menyingkap
keadaan seseorang tanpa melalui penelitian. Maka beliau SAW
mencela seseorang saat itu juga untuk dijauhi dan tidak teperdaya
olehnya sehingga masuk kategori nasehat. Berbeda dengan selain
Nabi SAW, dimana keringanan melakukan celaan tergantung kepada
pengetahuannya akan keadaan orang yang dicela, baik dalam
p erkataan maupun perbuatan.

Al Qurthubi berkata, "Dalam hadits terdapat keterangan yang

membolehkan melalokat ghibah terhadap orang yang menampakkan
kefasikan, kekejian, dan penyimpangan hukum maupun ajakan kepada
bid'ah, disamping boleh melakukan mudaarah (siasat) dalam rangka

menghindari keburukan mereka, selama tidak mencapai tingkat
mudaahanah (menyalahi prinsip) dalam agama Allah." Dia juga

berkata mengikuti Iyadh, "Perbedaan antara mudaarah dan

mudaahanah adalah bahwa mudaarah mengorbankan dunia unfuk
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kebaikan dunia atau agama? atau keduanya sekaligus, dan ini

diperbolehkan, bahkan terkadang justru disukai. Adapun mudaahanah

adalah meninggalkan agarna unhrk kepentingan dunia. Pada kasus di

atas, Nabi SAW hanya mengorbankan urusan dunianya, yaitu berupa

pergaulan yang baik dan lemah-lembut saat berbicara dengan laki-laki

itu tanpa memujinya dengan perkataan, sehingga tidak ada kontradiksi

antara perkataan dan perbuatawrya dalam perkara tersebut, sebab

perkataan beliau SAW tentang laki-laki itu adalah perkataan yang

benar. Adapun perbuatannya termasuk pergaulan yang baik."

Iyadh berkata, "Uyainah saat itu belum masuk Islam sehingga

membicarakan keburukannya bukan termasuk ghibah. Mungkin juga

dia sudatr masuk Islam, tetapi keislamannya belum murni, maka Nabi

SAW ingin menjelaskan hakikat tersebut agar orang-orang yang tidak

mengetahuinya tidak teperdaya olehnya. Laki-laki ini, baik pada masa

hidup Nabi SAW maupun sesudahnya memiliki kasus-kasus yang

menunjukkan imarurya yang lemah. Maka apa yang dikatakan Nabi

SAW tentang diri laki-laki tersebut masuk bagian tanda-tanda

kenabian. Mengenai sikap beliau yang berbicara dengan lemah-lembut

setelah laki-laki itu masuk adalah untuk membujuk hatinya." Hadits

ini menjadi dalil dalam masalah mudaarah dan menggunjing para

pelaku kekufuran serta kefasikan maupun yang seperti mereka.

Wtt e* uV (Kapan engkau mengetahuilat sebagai orang

yang keji). Dalam riwayat Al Kasymihani, tStii (sebagai orang yang

suka berbuat keji).

./6r 'k; ,y (Orang yang ditinggalkan manusia). Dalam

riwayat Uyainah disebutkan, c6, b, ':1 'k; u (Orang yang

ditinggalkan manusia). Al Maziri berkata, "Sebagian pakar tata

bahasa Arab menyebutkan bahwa orang-orang Arab mematikan

mashdar (kata dasar) untuk kata yada'a dal demikian pula kata kerja

lampau. Sementara Nabi SAW adalah bangsa Arab paling fasih
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namun telah menyebtfi mashdar bagi kata ifu dalam sabdanya, W
9cl'ljr ff\3 ,f ?tti (Hendaktah orang-orang itu berhenti

meninggalknn Jum'at), begitu pula kata kerja lampau bagi kata
tersebut dalam hadits di atas." Namun, Iyadh memberi jawaban bahwa
maksud'mematikannya' adalah meninggalkan penggunaannya,
kecuali sedikit sekali. Dia berkata, "Kata 'mematikannya,
menunjukkdn apa yang dikatakan di atas. Hal ini diperkuat pula oleh
kenyataan lafazh yang dimaksud tidak dinukil dalam hadits kecuali
pada dua hadits tersebut disamping admya keraguan periwayat
sehubungan hadits bab di atas. sementara di sisi lain sangat banyak
digunakan kata tarakn sebagai garfii wada'a (meninggalkan), tetapi
tidak seorang pun di antara ahli tata bahasa Arab yang mengatakan
tidak boleh menggunakan kata wada'a."

g? dy (Menghindari keburukannya). Maksudnya, keburukan

perkataannya, karena laki-laki tersebut termasuk orang yang kurang
beradab. A1 Qurthubi berkata, "Pada hadits ini terdapat isyarat bahwa
Uyainah yang dimaksud telah dicap buruk, karena Nabi SAW
menghindar dari kekejian dan keburukannya, danbeliau mengabarkan
bahwa orang yang seperti itu adalatr manusia yang paling buruk di sisi
Allah pada hari kiamat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kelemahan cara penetapan dalil ini
cukup jelas, karena hadits yang ada disebutkan dengan redaksi yang
bersifat umum, maka siapa saja yang memiliki sifat seperti itu, niscaya
patut mendapatkan ancaman ini, dengan syarat dia meninggal dalam
kondisi tersebut. Lalu dari mana Nabi mengetahui bahwa uyainah
meninggal dalam keadaan seperti itu? Redaksi yang disebutkan
kemungkinan dikaitkan dengan kondisi saat perkataan itu diucapkan.
Namun, apa yang menghalangi jika dia bertaubat dan taubatnya
diterima? Uyainah murtad di masa Abu Bakar dan memerangi kaum
muslimin, tetapi dia kembali memeluk Islam dan mengikuti beberapa
penaklukan di masa umar. Dia memiliki kisah tersendiri bersama
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Umar yang biasa disebutkan ketika menafsirkan ayat dalam surah Al
A'raaf. Penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan tentnag

berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah. Dalam kisah itu
terdapat petunjuk tentang perilakunya yang kurang beradab.

Adapun hadits yang menyatakan dia seorang dungu yang

ditaati dikutip Sa'id bin Manshur dari Abu Muawiyah, dari Al
A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkat u, At 4f 'c;.'* ,E

ib u JJi tt'Sa :s31ir if ,iri r:* u ,'Jutits.o i:ry, &j #\t *b
,i;l u 'i6 l.ii 5; d,6i ^:;.o |r+n W ,fr| (Jyainah bin Hishn

datang kepada Nabi SAW dan di sisinya ada Aisyah. Dia berlmta,
"Siapakah perempuan ini?" Beliau menjawab, "Ummul Muloninin."

Dia berlrnta, "Tidakkah alat berikan kepadamu yang lebih cantik

darinya?" Aisyah marah dan berkata, "Siapakah ini?" Beliau

bersabda, "Ini orang dungu"r. Ath-Thabarani menukilnya dengan

sanad yang maushul daihadits Jarir disertai ta:rrbahan, ,biV"''6 7;i
|:"# Se i:;V"'t 1 ti ;it *- 6t is'6 1n"uou bersabda, "Keluarlah

dan minta izin." Dia berkata, "Sesungguhnya telah menjadi

sumpahlru untuk tidak minta izin kepada orang dari suht Mudhar".).

Kalaupun diterima pelakunya adalah Uyainah seperti dikatakan A1

Qadhi sebelumnya, tetapi tetap tidak bisa diterima jika dikatakan

bahwa pelakunya adaiah Mal*ramah. Kemudian pada bab

"melakukan Siasat" akan disebutkan keterangan yang menunjukkan

batrwa penafsiran yang mengatakan bahwa dia adalah Makhramah

adalatr pendapat yang lebih kuat.
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39. Akhlak yang Baik, Sifat Dermawan, dan Apa yang tidak
Disukai dari sifat Bakhil ftikir)

G t;L ,u,rht 3;i rq ;a itt * Ut ,ttt :u,tiL :l'Js,,

* ?tt ,k dt'di iX A'ri I ,lC, .;)6_, G ik
,i6't:j l|"upd djt,s JLUrt :e\ J-i {&':

'.o.;r*\t 
ggr';U'^ii:,

Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW adalah orang yang paling
dermawan, beliau SAW lebih bersikap dermawan pada bulan
Ramadhan." Abu Dzar berkata kepada saudaranya ketika sampai
kepadanya berita tentang diutusnya Nabi SAW, 'llaikilah hewan
tunggangan menuju lembah ini dan dengarkan perkataannya.,, Maka
dia kembali dan berkata, err{ku melihahrya telah memerintahkan
akhlak yang mulia."

;:y':i .t:r.;. ifr*3 u :Jw r',;*, y e ,L'; ,JL 6 f'f

"i6033. Dari Tsabit, dari Anas, dia berkata, 'T.[abi SAW adalah

orang yang paling baik dan paling dermawan serta paling pemberani.
Pada suatu malam penduduk Madinah dikejutkan (oleh sesuatu).
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Orang-orang pun bergerak menuju sumber suara. Mereka pun

disambut Nabi SAW yang telah lebih dahulu kepada sumber suara itu
dan beliau bersabda, 'Tidak ada yang perlu kalian takutkan, tidak ada

yang perlu kalian taladkan', saat itu beliau berada di atas kuda milik
Abu Thalhah tanpa mengenakan pelana dan di lehemya terdapat

pedang." Beliau bersabda, *Aku mendapatinya [kuda] berlari

kencang" atat"Sungguh ia berlari kencang."

U'P"

6034. Dari Ibnu Al Munkadir, dia berkata: Aku mendengar

Jabir RA berkata, 't{abi SAW tidak pernatr dimintai sesuatu, lalu

beliau mengatakan'tidak'."

j6 r1 dU r-,- u. ir # 'n LrL k :Jv o:'F uos-* f:Ju i1 t3:{;_ )* u. ;ttt * e
'(,' ,'.9 ',
ful c rLa>-.1'fs ,** r') qv *t iL \t .v it Jy, #

.G*l'&Gl €r7'ot,,.y-
6035. Dari Masruq, dia berkata: Kami sedang aua*-auaut ai

sisi Abdullah bin Amr saat bercerita kepada kami, lalu dia berkata,

'T.{abi SAW bukan seorang yang keji dan bukan orang yang berbuat

keji. Sesungguhnya beliau bersabda 'Sungguh sebaik-baik kalian

adalah yang paling baik akhlalcnya'."

i;'i*t*\t *Ut;yil:;r -ie :JL, v i,y *
i6 .:^i5r e ,?-rtt lw d;Jt Y ,{4.[n Jw-

ol.
(d'

ok

' lo ri
o 1l3l
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llr*i ,yt ,S;:, t;- :Uw -t*,G t+e {*r:i il* 6? ,"Jb

# 6I';, ,qi) QyCtU, *:, ilLl&t ,k rotr a:;ls .y*

iJw ,t<=*b ,elo'.;i 6 ,,irr J;t 6. :Jr- ajt;^2t ,y ,tr,
lz'#i c ,tju i;.>l *$ fL) * \t ;* Ct ?u fu '€

'^:r'"n eteu s*i *', *\t* 4tu.ir|e
e W;'o';3 ,i6 .;4 r'biUr: 

^fr 
U; si ,r;r11

.ti"2;ki,p rLi*\t * dt,{^)
6036. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Seorang perempuan

datang kepada Nabi SAW membawa burdah (kain yang bergaris) -
lalu Sahal berkata kepada orang-orang di sekitarnya, 'tahukah kamu

apa itu burdah?' orang-orang berkata, 'Ia adalah selimut'. Sahal

berkata, 'Selimut yang ditenun pinggirannla'- lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku hendak memakaikan kain ini kepadamu'. Nabi SAV/

mengambilnya karena membufuhkannya, lalu beliau memakainya.

Salah seorang sahabat melihat kain itu sedang dipakai beliau. Dia

berkata, 'Wahai Rasulullah, alangkah bagusnya kain ini, pakaikanlah

ia kepadaku'. Beliau SAW bersabda, 'Baiklah'. Ketika Nabi SAW

berdiri, maka orang itu dicela sahabat-sahabatnya. Mereka berkata,

'Engkau tidak berbuat baik, ketika engkau melihat Nabi SAW

mengambilnya karena membutuhkanrLya, kemudian engkau meminta

darinya, padahal engkau sudah tahu beliau tidak dimintai sesuatu, lalu

mencegalu:ya (menolaknya)'. Laki-laki itu berkata, 'Aku
mengharapkan keberkahannya ketika Nabi SAW memakainya dan

mudah-mudahan aku dikafani dengan kain itu'."
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J$ :Jtii;:j 6'or *1t * ;'G a?i i,:ru'q-brt ,*

&:r,jAtLk),i;!1rr:rw", *t vaiit ,k t",.r",
:')ti \6-'At r;', lju {At kt |pt

6037. Dai Az-Zuhri, dia berkata: Humaid bin Abdunahman

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abu Hurairah berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Zaman berdekatan, amal menjadi

berlanrang, kekikiran diletakkan dalam hati, dan banyak haraj-"

Mereka berkata, "Apakah harai itu?" Beliau bersabda,

" Pembunuhan ... pembunuhan. "

tt/
I -. ti c /

:d_*_ ?u f
o'

2C u Ct.
:p l ra a)cJ l' J /'

1.
4$l

,).

\t.*
vf l,

"u1t i>;* ,JG &
\',;b l, ,\_t ,:Jl

,tt tit sv
jc d ;ry

.:ub

6038. Dari Tsabit, dia berkata, Anas RA menceritakan kepada

kami, dia berkata, ".Aku melayani Nabi SAW selama sepuluh tahun.

Beliau tidak pernatr mengatakan kepadaku, 'Ah' dan tidak pula

mengatakan 'kenapa engkau melakukan ini' dan tidak juga

mengatakan'tidal*ah engkau melalcukan ini' ."

Keterangan Hadits:

Dalam judul bab ini, Imam Bukhari mengumpulkan tiga

perkara sekaligus, karena sifat dermawan termasuk akhlak yang

terpuji -bahkan yang paling agung- dan kikir merupakan lawannya.

Kata fousn (bagus) menurut Ar-Raghib, adalah ungkapan untuk

semua yang disukai, baik dari segi akal, kehormatan, atau keindahan.

Namun, dalam pemakaian lebih sering digunakan untuk sesuatu yang
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diketahui melalui penglihatan. Adapun dalam syariat lebih banyak
digunakan untuk hal-hal yang diketahui melalui bashirah (mata hati)."
Sedangkan kata khuluq bisa juga dibaca khulq (alftlak). Ar-Raghib
berkata, "Kata khalq dan khuluq pada dasamya memiliki makna yang
sama, tetapi kata khalq khusus untuk fisik dan penampilan yang

diketahui melalui penglihatan, sedangkan khulq khusus untuk
kekuatan dan sifat-sifat yang diketahui melalui bashirah."

Nabi SAW biasa berdoa, ,# "*A gV'C* G 'n$li g,
Allah, sebagaimana engkau memperbagus bentuk fisiklat, maka

perbaguslah akhlakku). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan

dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Dalam hadits panjang dari Ali
tentang doa iftitah yang dikutip hnarn Muslim disebutkan, ,i,*t)
Ut \ q,Cl.qsr+- X ,.i1.11r *L\ (Tunjukitah aku kepada akhtak

yang baik, tidak ada yang memberi petunjuk kepada yang paling baik
kecuali Engkau). Al Qurthubi berkata dalam Y,rtab Al Mu/him,
"Akhlak adalah sifat-sifat seseorang yang digunakan untuk
berinteraksi dengan selainnya. Ada yang terpuji dan ada yang tercela.

Akhlak terpuji secara garis besar adalah engkau berinteraksi dengan

selainmu seperti berinteraksi dengan dirimu sendiri, memberi dan

tidak menuntut. Adapun secara terperinci adalah memberi maaf,
santun, pemurah, sabar menghadapi gangguffi, kasih sayang, lemah-
lembut, dan sepertinya. Sedangkan yang tercela adalah kebalikannya.

Kata sakhaa' sama dengan juud (dermawan), yaitu
memberikan apa yang bermamfaat tanpa mengharapkan imbalan.

Penyebutarurya sesudah kata 'akhlak yang baik' termasuk menyebut
kata yang khusus sesudah kata yang umum. Hanya saja ia disebutkan

secara tersendiri untuk memberi penekanan. Sedangkan bakhil adalah

mencegah (tidak memberi) hal-hal bermanfaat yang dibutuhkan.
Tingkatan paling buruk apabila yang meminta memiliki hak atas apa

yang dia minta, terutama jika ia bukan harta orang yang mencegahnya.

Selanjutnya, Imam Bukhari mengisyaratkan dengan kalimat 'apa yang

)

I
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tidak disukai dari sifat bakhil' bahwa sebagian perkara yang disebut

bakhil bisa saja tidak tercela.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan delapan hadits.

Dua hadits pertama dinukil dengan sanad yangmu'allaq, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas RA tentang sifat Nabi SAW yang

pemurah/dermawan.

u"rht ;rri 'p3 p il' ,p $t ors ,r& U.l'S'iti ltunu Abbas

berkata, "Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan".).

Riwayat ini sudatr disebutkan dengan sanad yang maushul

(bersambung) pada pembahasan tentang iman, dan telah dijelaskan

pada pembahasan tentang puasa bahwa beliau lebih dermawan pada

bulan Ramadhan.

Kedua, hadits Abu Dzar tentang kisatrnya saat masuk Islam.

dI. *\ Jri &t *p ii' {* '{t',>;i '*. tt \'i i s'6i lttu
Dzar berkata kepada saudaranya kettka sampai kepadanya tentang

berita diutusnya Nabi SAW...). Demikian dinukil mayoritas periwayat,

yakni mengulang kata'qaala' (berkata), sementara dalam riwayat Al
Kasyamihani disebutkan, dl.. \t i'o€14aopun Abu Dzar...), dan

versi ini lebih tepat. Ini adalah penggalan kisah Abu Dzar ketika

maSuk Islam. Ia telah disebutkan dengan sanad yar,g maushul secara

panjang lebar pada pembahasan tentang diutusnya Nabi SAW.

Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat,

riy-lr ggbrlll lnettau memerintahknn kepada akhlakyang mulia).

Kata makaarim adalahbentuk jamak dari kata makrumah yang berasal

dari kata al karm. Ar-Raghib berkata, "Ia adalah nama untuk akhlak

(perangai), juga perbuatan-perbuatan yang terpuji." Dia berkata,

"seseorang tidak dikatakan 'kariim' (mtilia) hingga tampak hal itu

dari dirinya. Perbuatan paling mulia adalah yang dilakukan untuk

tujuan yang paling terhormat, sedangkan yang paling terhormat dari

semua tujuan adalah ridha Allah, dan ini hanya didapatkan dari orang-
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'e';t'ot
(Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang
paling bertah,ua). Semua yang melebihi yang lain dalam bidangnya
disebut' kariim' (mulia).

Ketiga, hadits Anas, "Nabi SAW adalah manusia paling baik,
paling dermawan, dan paling pemberani." Maksudnya, paling bagus
fisik dan perangai di antara manusi4 paling banyak memberi apayang
beliau mampu berikan, dan paling terdepan maju tanpa kenal mundur.
Penjelasan hadits ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang
hibah. Sikap Anas yang cukup menyebut tiga sifat ini merupakan
jawami' al knlim (ungkapan singkat yang penuh makna), karena
ketiganya merupakan induk daripada akhlak. Setiap manusia memiliki
tiga kekuatan. Pertama, kekuatan emosi yang puncak
kesempurnaannya adalah keberanian. Kedua, kekuatan nafsu yang
puncak kesempurnaannya adalah kedermawanan. Ketiga, kekuatan
akal yang puncak kesempumaannya adalah mengucapkan hikmah.
Anas mengisyaratkan kepada poin ketiga ini dengan perkataannya,
"Beliau adalah manusia paling baik", karena kata husn (baiks)
mencakup perkataan dan perbuatan. Mungkin juga maksud 'manusia
paling baik' adalah dari segi fisik. Namun kebagusan fisik bersumber
dari keseimbangan yang melahirkan kebersihan jiwa yang menjadi
dasar hikrnah.

l4{t ,PI Li (penduduk Madinah terkejut). Maksudnya,

mereka mendengar suara di malam hari dan timbul ketakutan bahwa
musuh menyerang mereka.

e':j!dr jt o$t 'ot'rs ;{j # n' & $r "niti,*,v lMereka

disambut oleh Nabi SAW dimana beliau telah mendahalui orang-
orang ke teampat sumber suara). Maksudnya, beliau SAW lebih
dahulu ke tempat sumber suara unfuk mengetahui keadaan, tetapi
tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan sehingga beliau pun
segera kembali menenangkan keadaan.

t
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,it-i d $idak ada yang perlu ditakutkan). Ini adalah kalimat

yang diucapkan untuk menenangkan rasa takut serta menampakkan

kelembutan terhadap orang yang diajak bicara.

Keempat, hadits Jabir RA sikap Nabi SAW yang tidak pernah

menolak bila dimintai sesuatu. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini

dari Muhammad bin Katsir, dari Sufyan, dari Ibnu A1 Munkadir.

Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri.

gk:A i.\ f (Dari Ibnu Al Munladir). Dalam riwayat Al

Ismaili dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dan dari Abdullah 
-yakni,

Ibnu A1 Mubarak-, keduanya dari Sufyan disebutkan, "rA,ku

mendengar Muhammad bin Al Munkadir."

i Jui'u ,;; tf {"j *p .i,' e '$t'JL 6 (Nabi sAW tidak

pernah dimintai sesuatu, lalu beliau mengatakan 'tidak'). Demikian

dikutip semua periwayat dan begitu pula dalam l<ttab Al Adab Al
Mufrad melalui Ibnu Uyainah, aku mendengar Ibnu Al Munkadir.

Lalu disebutkan dalam riwayat Al Ismaili melalui kedua jalur tersebut.

tsegitu pula dalam riwayat Muslim dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu

Al Munkadir, 1'Jd6A t*''JL 6 Qidaklah dia dimintai sesuatu, lalu

mengatakan 'tidak').

A1 Karmani berkata, "Maknanya, tidaklah diminta suatu

perkara dunia, lalu beliau tidak memberinya." Al Farazdaq berkata,

"Beliau tidak pernah mengatakan 'tidak' kecuali saat tasyahud." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, bukan berarti beliau SAW memberikan semua

yang diminta, bahkan yang dimaksud adalah beliau SAW tidak pemah

mengucapkan kata penolakan ketika diminta. Bahkan bila ada sesutu

yang diminta, niscaya diberikannya, dan bila tidak ada maka beliau

pun diam.

Penjelasan seperti ini telah disebutkan dalam hadits mursal

Ibnu Al Hanafiyah yang dinukil lbnu Sa'ad, ,:€'Jti'ffibl$fu Ji 6t
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033 tr" "of \;- il til: (Apabita dimintai dan betiau ingin

memenuhinya niscaya beliau mengatakan 'Ya', tetapi bila tidak ingin
memenuhinya maka beliau diam). Ia mirip d.".gq 

_naalts 
Abu

Hurairah pada pembahasan tentang makanan, 'rW\ ol,$! 66b qb 6
{E} \P iki p"ttau SAW tidak pernah mencela makanan. Apabila

beliau menyukninya maka belaiu memakannya, dan bila tidak
menyulrniny a maka b eli au menin ggalkannya).

Syaikh lzzu;ddin bin Abdussalam berkata, "Maknanya, beliau
tidak pemah mengatakan 'tidak' dalam menolak untuk memberi. Hal
itu tidak berkonsekuensi bahwa beliau SAW mengatakannya dalam

rangka pengajuan alasan seperti pada firman Allah dalam surah At-
Taubah ayat92, {,6'51;t O yi ! '*ti (Engkau berlcata, "Aku tidak

mendapatkan kendaraaan untuk membawama"J. Namun sangat jelas

perbedaan antara perkataan, 'Aku tidak mendapatkan' dengan

perkataan, 'Aku tidak membawa kamu'." Saya (Ibnu Hajar) berkata,

ia serupa dengan apa yang telah disebutkan dalam hadits Abu Musa
A1 Asy'ari, ketika orang-orang dari suku Asy'ari minta hewan

tunggangan, maka Nabi SAW bersabda, $l+f 6 ,€* 6 (aku tidak

punyai kendaraan yang alat gunakan untuk membawa kalian).

Namun, menjadi kemusykilan atas penjelasan terdahulu dalam hadits

Abu Musa RA dikatakan bahwa Nabi SAW bersumpah tidak

membawa mereka. Beliau SAW bersabda, '€J*i f nr.9 (Demi Altah,

aku tidak membawa knlian). Maka mungkin khusus pada kondisi

seseorang dimintai apa yang tidak dimilikinya dan peminta

mengatatruinya. Mungkin pula untuk kondisi yang menolaknya tidak
cukup dengan sekadar diam, baik mengingat kondisi yang terjadi, atau

mengingat keadaan orang yang meminta. Misalnya, dia belum

mengetahui kebiasaan. Sekiranya penolakan hanya dengan sikap diam

sementara orang yang meminta sangat membutuhkan, tentu dia akan

terus meminta. Maka sumpah pada kondisi tersebut sebagai
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penekanan untuk memutuskan keinginan sipeminta. Adapun rahasia

mengumpulkan antara perkataan, *[ku tidak mendapatkan apa yang

aku gunakan membawa kalian" dengan perkataan, "Demi Allah, aku

tidak membawa kalian", bahwa yang pertama untuk menjelaskan apa

yang diminta tidak ada padanya, sedangkan yang kedua menyatakan

beliau tidak akan memaksakan diri memenuhi permintaan dengan cara

mengutang misalnya, atau minta hibah dari orang lain, karena kondisi

saat itu membutuhkan hal-hal ini.

Sebagian memahami bahwa pernyataan 'beliau SAV/ tidak

pernah berkata 'tidak" berkonsekuensi batrwa beliau senantiasa

berkata 'ya'. Diatas asumsi ini mereka membangun hukum tentang

diharamkannya 'bakhil' (kikir), karena dalam kaidah disebutkan,

'apabila Nabi SAW melakukan suatu perbuatan terus-menerus, maka

hal itu sebagai pertanda bahwa hukumnya adalah wajib'. Sementara

judul bab di atas menunjukkan bahwa hukum bakhil adalah makruh.

Namun hal ini dijawab, apabila benar apayang mereka katakan maka

makruh di sini dipahami dalam konteks haram. Hanya saja ternyata

hukum tersebut tidak dapat dibuktikan berdasarkan dalil, sebab bakhil

yang haram adalah menolak yang wajib. Kalaupun diterima perbuatan

beliau SAW menunjukkan sesuatu yang wajib, tetapi ia khusus bagi

yang berada pada tingkat kenabian, karena lawannya merupakan

bentuk 'kekurangan' yang tidak patut ada pada diri para nabi. Dengan

demikian, diharamkannya bakhil khusus bagi Nabi SAW. Adapun
judul bab mengandung pengertian di antara sifat bakhil ada yang tidak

disukai. Hal ini berkonsekuensi bahwa sebagiannya adalah haram, ada

yang diperbolehkan, disukai, dan bahkan diwajibkan. Oleh karena itu,

Imam Bukhari cukup dengan perkataanny4 "Tidak disukai."

Kelima, hadits Masruq, "Kami sedang duduk-duduk di sisi

Abdullah bin Amr bin Al Ash." Para periwayat hadits ini hingga

sahabat, semuanya adalah ulama Kufah. Abdullah bin Amr sempat

masuk ke Kufah seperti dinyatakan dengan tegas dalam hadits ini pada

bab "SifatNabi SAW."

I
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q'6 'cr* i 1aurun seorang yang keji). penjelasannya sudatr

disebutkan pada bab yang disebutkan di atas, yaitu hadits keenam
belas di bab tersebut.

G"lli '5,4ei f :V 't 
1 gsrrrnggahnya yang terbaik di antara

kalian adalah yang paling baik akhlalotya). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, 'f,,#f fuahng baik). Sementara dalam

riwayat terdahulu disebutkan, itV 62'tt1 6"rungguhnya termasuk

yang paling baik di antara kalian), dan inilah yang dimaksudkan di
tempat ini. Abu Ya'la meriwayatkan dari dari hadits Anas, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW, @, Wf rydt JSt b "ot

(Sesungguhnya termasuk muhnin yang paling sempurna adalah yang
paling baik akhlalntya di antara mereka). Imam Ahmad mengutip
melalui sanad yang dinukil para periwayat tsiqah (terpercaya), dari
Jabir bin Samurah, sama seperti di atas, r1'l-1 u,tllt o;,Li lSebaik-baik

manusia dalam hal keislaman). At-Tirmidzi menyebutkan dari hadits
Jabir, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW , & &;b 4 &t b'ol
6trri'€,Gi {,qt '?t- t:A)F3 (Sesungguhnya termasuk orang paling aku

cintai di antara kalian dan paling dekat denganku tempat dudulcnya
pada hari hiamat adalah yang paling baik akhlalcnya). Imam Bukhari
meriwayatkannya di kitab Al Adab Al Mufrad dari hadits Amr bin
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Diriwayatkan pula oleh Imam
Ahmad dan Ath-Thabarani -dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban-
dari hadits Abu Tsa'labah, sama sepertinya dengan redaksi, 'n(:r,ei

6t'?i lyong paling baik akhlahtya di antara kalian), dan redaksinya

lebih lengkap. Kemudian dikutip Imam Bukhari dalam kitab Ar Adab
Al Mufrad, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan Ath-Thabarani dari hadits

Usamahbin Syarik, '&:3(,j6 rar Jf i.r' )VVi u itr Ji: {:rjd
(iL 6rr"r"ka berkata, "Wahai nosutuitolr, siapa ham'ba Allah yang

paling dicintai Allah?" Beliau bersabda, "Yang paling baik
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akhlalmya di antara mereka".). Dalamriwayat lain disebutkan, 'p 6

W',ir,jd th;,lt'Pi 6 (Apakah yang terbaik yang diberikan

kepada manusia? Beliau bersabda, "Akhlak yang baik".). Di antara

hadits-hadits shahih yang menjelaskan akhlak yang baik adalah hadits

An-Nawwas bin Sam'an yang dinisbatkankepadaNabi SAW, 'j"Ltjt

4Ar 6eOaikan adalah akhlak yang baik). Hadits ini diriwayatkan

Imam Muslim dan Bukhari di kitab Al Adab Al Mufrad. Begitu pula

hadits Abu Darda' yang dinisbatkan kepada Nabi SAW , e }iiiig- O

;jilt * 'U gt|;ajlt (Tak ada sesuatu yang lebih berat dalam

timbangan dibanding akhlak yang baik).Imam Bukhari meriwayatkan

dalam l<rtab Al Adab Al Mufrad dan Abu Daud serta At-Tirmidzi

-dia menganggapnya shahih bersama Ibnu Hibban- lalu diberi

tambahan oleh At-Tirmidzi dan juga dikutip AlBazzar, .# *Abf:
gfur) ldt ?v zr3t & gil'jr 6n"ngguhnva orang vang baik

akhlaknya mencapai derajat orang yang berpuasa dan shalat). Abu,

Daud dan Ibnu Hibban meriwayatkannya pula bersama Al Hakim dari

Aisyah sama sepertinya. Ath-Thabarani juga meriwayatkannya di

lttab Al Ausath serta Al Hakim dari hadits Abu Hurairah. Begitu pula

diriwayatkan Ath-Thabarani dari hadits Anas, serta Ahmad dan Ath-
Thabarani dari hadits Abdullah bin Amr. At-Tirmidzi dan Ibnu

Hibban meriwayatkan --dan keduanya menganggapnya shahih- juga

dikutip Imam Bukhari di kitab Al Adab Al Mufrad dari hadits Abu

Hurairah, uslo :Jui ,taht;rir ,yU-G iA V'*3 * A' ,r,U, 'r|t'#
F :;.r't ittt ltlati SAW ditanya tentang apa yang paling banyak

memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau bersabda, "Talotta

kepada Allah dan akhlak yang baik".). Al Bazzar menyebutkan

melalui sanad yang hasan dan Abu Hurairah, yang dinisbatkan

kepada Nabi SAW, eit *. "6:r'e);{t, 
€.t i\ u,rlt t };'J;K!t

,#t l).1: $esungguhnya lmlian tidak dapat memuaskan manusia
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dengan harta benda kalian, tetapi hal itu dapat dilahtan dari kalian
dengan wajah yang berseri-seri dan aWtlakyang baik).

Ibnu Baththal meriwayatkan 
-mengikuti 

Ath-Thabari- satu
perbedaan pendapat, "Apakah akhlak yang baik termasuk tabiat atau

sesuatu yang diusahakan?" Mereka yang mengatakan bahwa ia adalah

tabiat berpegang kepada hadits Ibnu Mas'u d, ';i G '$\rt fr iirr ,ll

&ti\i (Sesungguhnya Allah membagi-bagi akhlak kalian

sebagaimana membagi rezehi kalian).Ia diriwayatkan pula oleh Imam
Bukhari di kitab Al Adab Al Mufrad dan pembahasarurya akan
dipaparkan pada pembahasan tentang takdir.

Al Qurthubi berkata dalam kitab Al Mffiim,..Akhlak adalah
sifat manusia sejak lahir. Dalam hal ini, mereka berbeda. Siapa
memiliki sifat yang tidak terpuji, maka diperintah untuk bersungguh-
sungguh melawannya hingga menjadi terpuji. Jika lemah, maka dilatih
hingga menjadi kuat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam hadits Al Asyaj
Al Ashri yang dikutip Imam Ahmad, An-Nasa'i, Imam Bukhari di
l<ttab Al Adab Al Mufrad-dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban-, ,r!

\t -g )i e 6g qro ,d,' Jh 6-,SG .isrttr,i.rejr ,l,r #- #A .di

*j" t ,t" # ql;Jt n 'ti.tir ,j$ .$-p ,)tE lsesunggphnya Nabi

SAW bersabda, "Sesungguhnya padamu terdapat dua sifat yang
disukai Allah; santun dan tidak terburu-buru. " Beliau berkata,
"wahai Rasulullah, apakah ia ada padaku dari asal ataukah sesuatu

yang baru?" Beliau bersabda, "Dari asal." Beliau berkata, ,,Segala

puji bagi Allah yang menjadikanku memiliki dua tabiat yang
disukainya). Pertanyaan ini serta persetujuan Nabi SAW
mengindikasikan di antara akhlak itu ada yang merupakan sifat
bawaan dan ada pula yang diusahakan.

Keenam, hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah burdah (kain
bergaris-garis) yang diminta seorang sahabat untuk menjadi kain
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kafan baginya. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada

perkataan para sahabat terhadap orang yang meminta, "Engkau

memintanya darinya padahal engkau telah mengetahui beliau tidak

diminta sesuatu, lalu tidak memberinya." Pdelasan hadits ini sudah

disebutkan secara tuntas pada bagian awal pembahasan tentang
jenazah.

Ketujuh, hadits Abu Hurairah "Zarfian akan berdekatan", dan

penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan tentang ujian dan

cobaan.

;**-j (Amalan berlarang). Dalam riwayat Aljadl

Kasymihani disebutkan, iijr 'C;fJ (hu berkurang). Versi inilah

yang masyhur sehubungan hadits ini namun versi satunya juga

memiliki sisi pembenaran.

!!r ,pls (Kekikiran diletakkan dalam hati). lrilah yang

menjadi maksud penyebutannya di tempat ini. Kata asy-syuhh lebih
khusus daripada bakhil, karena disertai ketamakan. Kemudian terjadi

perbedaan tentang pelafalan kata yulqaa. Kebanyakan menyebutkan

demikian, artinya dimasukkan sifat kikir ke dalam hati dan menjadi

banyak. Atas dasar ini, maka huruf akhir diberi bais dhammah (asy-

syufuu).Sebagian lagi mengatakan, yalaqqaa artinya hati diberi sifat

kikir. Atas dasar ini maka huruf akhir diberi tanda fothah (asy-

sryrua). Demikian disebutkan penulis trtab Al Mathali '. Al Humaidi

berkata, "Pata periwayat tidak menyebutkan secara pasti tentang

pelafalan kata ini. Ada kemungkinan dibaca yulaqaa artinya diterima

dan saling diwasiatkan serta diajak kepadanya. Berasal dari kalimat

dalam suralr Al Qashash ayat 80, otlrllt ll uuU 6j (dan tidak

diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar), yakni

tidak ada yang mengetahui dan menyadarinya." Dia berkata pula,

"sekiranya dikatakan yulqaa niscaya sangat jauh, karena artinya

adalah ditinggalkan, dan ini adalatr pujian, sementara hadits dalam
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konteks celaan. Kalau huruf qaf diganti fa' dengan arti didapatkan,
maka tidaklah sempuma, karena sifat tersebut senantiasa ada." Saya
(Ibnu Hajar) telatr sebutkan kesesusian makna kata yang

menggunakanhrxaf qaf.

Kedelapan. hadits Anas bin Malik RA.

',*;'j:e Pi # il' ,p "o3r U:o gaya melayani Nabi SAW

selama sepuluh tahun). Hadits serupa sudah dikutip pada pembahasan

tentang walimah melalui jalur lain dari Anas. Begitu juga hadits yang

diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya dari Tsabit, dari Anas.
Demikian pula halnya dalam kebanyakan riwayat, tetapi disebutkan

dalam riwayat Muslim dari Ishaq bin Thalhatr dari Anas, ^i,te tA fu1

V'*, (Demi Allah, alat telah melayaninya selama sembilan tahun).

Tetapi kedua versi ini tidak bertentangan, sebab awal dia melayani
Nabi SAW adalah saat kedatangan beliau SAW di Madinah dan
sesudah pemikahan ibunya (Ummu Sulaim) dengan Abu Thalhah.
Telah disebutkan pada pembahasan tentang wasiat dari Abdul Aziz
bin Shuhaib, dari Anas, dia berkat4 a,-;at'Jit * At & Ut e*
'€t'* i'bb ,?$ 'i A: (Nott SAW datang ke Madinah dan

beliau tidak memiliki pelayan, maka Abu Thalhah memegang

tanganlat..) di dalamnya disebutkan, ,16 ,:,1;:;Zli "# ?>b 6'ol

Pt) Pt e'^l,:rei $esungguhnya Anas seorang anak yang cerdas

maka hendaklah dia melayanimu. Dia berkata, "Aku pun melayaninya
saat safar dan mukim".). PerkataanrLya'saat safar' mengisyaratkan
kepada apayaflgtercantum pada pembahasan tentang peperangan dan

selainnya melalui Amr bin Abi Amr, dari Anas RA, # h, .r,; u.3r'tti
$ $ '*rii il:H-',i'* Jt Ulit tt:)i tlJ 4 eri b 4 *i
(Sesungguhnya Nabi SAW meminta kepada Abu Thalhah ketika
hendak keluar ke Khaibar seseorang untuk melayaninya maka dia
menghadirkan Anas).

iI
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Timbul persoalan sehubungan kandungan hadits terakhir ini

bila dikaitkan dengan hadits sebelumnya, karena jarak antata

kedatangan Nabi ke Madinah dan keberangkatan ke Khaibar adalah

enam tahun ditambah beberapa bulan. Namun hal ini dijawab, bahwa

Nabi SAW meminta kepada Abu Thalhah pelayan yang lebih tua

daripada Anas dan lebih kuat dalam memberikan pelayanan saat safar.

Namun, Abu Thalhah mengetahui Anas memiliki kekuatan untuk

melakukannya sehingga dibawanya kepada Nabi SAW. Oleh karena

itu, Anas berkata dalam riwayat ini, "Aku melayaninya saat mukim

dan safar." Hanya saja Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalhah

setelah beberapa bulan sejak Nabi sAw datang di Madinah. ummu

Sulaim segera memeluk Islam ketika bapaknya Anas masih hidup. Dia

mengetahui hal itu, tetapi tetap tidak memeluk Islam. Suatu ketika dia

pergi untuk suatu kebutuhannya, lalu dibunuh oleh musuhnya. Adapun

Abu Thalhah masuk Islam lebih akhir dan bertepatan dia meminang

Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mensyaratkannya agar masuk

Islam, lalu dia pun memeluk Islam. Kisah ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad

dengan sanad yang hasan Atas dasar ini, maka lama Anas melayani

Nabi SAW adalah sembilan tahun ditambah beberapa bulan. Pada satu

kesempatan dia menggenapkannya menjadi sepuluh tahun dan kali

lain mencukupkan menyebut sembilan tahun.

U Ul ,J. itt 6 il'.1 (Demi Allah, beliau tidak pernah

mengatakan 'ah' kepadaku). Ar-Raghib berkata, "Asal kata uff adalah

semua kotoran yang menjijikkan, seperti kotoran kuku dan yang

sepertinya. Ia digunakan untuk semua yang disembunykan dan juga

ketika tidak menyukai sesuatu. Orang Arab menggunakan kata ini

juga dalam bentuk kata kerja, seperti perkataan mereka, 'afaftu bi

fulan'. Sehubungan dengan kata uff terdapat beberapa dialek, yaitu

memberi harakat (tanda baca) yang tiga (dhammah, fathah, dan

lrnsrah) tanpa tanwin dan bertanwin.Dalan riwayat Muslim di tempat

ini disebutkan uffan dengan tanda fathah dan tanwin. la selaras

dengan sebagian qira'ah fuelafalan ayat) yang syadz terhadap lafazh
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ini seperti akan disebutkan. Semua ini menurut versi yang memberi

tanda dhammah pada huruf hamzah dm tasydid (ttfi). Sebagian

pensyarah hanya menyebut versi-versi itu. Abu Al Hasan Ar-
Rummani menyebutkan tentangnya dialek sangat banyak mencapai 39

macam. Semuanya dinukil Ibnu Baththah dan ditambahkan satu versi
lagi sehingga gerrap berjumlah 40 macam. Ibnu Hayyan memaparkan

dalam kitab Al Bahr dan dia berpegang kepada pelafalan 'al qalam'.

Cara-cara pelafalan ini diringkas penulis l,ttab Asy-Syihab As-Samin

dan kemudian saya meringkas darinya, yaitu 6 yang terdahulu, 6

berikutnya sama seperti itu tapi tanpa tasydid, lalu diberi sul<un

disertai tasydid dan tanpa tasydid, diberi tambahan huruf ha' yang
diberi tanda sulatn di bagian akhir disertia tasydid dan tanpa tasydid.

Versi lainnya adalah diberi huruf ya' di akhimya dan dipanjangkan

membacanya dan tidak dipanjangkan. Begitu juga diberi huruf wawu
di akhimya dengan tanda dhammah kemudian sulatn. Diberi hurufyc'
di akhimya namun huruf hamzah diberi kasrah kemudian sulatn.

Semuanya menjadi 22macam. Semua ini menurut versi yang memberi
tanda dhammah di huruf hamzah, dan bisa juga diberi kasrah maupun

fathah.

Adapun yang menggunakan kasrah maka ada l l macam;
kasrah pada huruf/a' dan dhommah serta tasydid diiringi tanwin atan
tanpa tanwin sebanyak 4 macam. Begitu pula tanpa tasydid
menggunakan harakat yang tiga disertai tanwin dan tanpa tanwin
sebanyak 6 macam. Lalu ditambah huruf ya' di akhimya dan dibaca
panjang dan tasydid. Kemudian diberi huruf alif dan fathah pada
hamzah. 6 macam diberi fathah pada huruf fa' dan kasrah disertai
tanwin dan tanpa tanwin sebanyak 4 macam, dan diberi sulatn dan alif
disertai tasydid. Adapun yang ditambahkan Ibnu Athiyyah adalah

lafazhdaah, diberi dhommah pada awalnya disertai tambahan alif dan
ha' dibei sulatn. Lalu dari versi ini dibaca menjadi dialek ymg 6,

semuanya menggunakan dhammah pada huruf hamzah. Lebih dart 7
dengan memberi kasrah pada huruf fa' di.ill,en tusydid tartpa tanwin.

I

I
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Nafi' dan Hafsh juga membaca seperti itu, tetapi diberi tanwin.

Sedangkan Ibnu Katsir dan Ibnu Umar memberi fathah dan tasydid

tanpa tanwin. Abu As-Sammak juga membaca seperti itu, tetapi diberi

dhammah pada huruf fa'. Zaid bin Ali membaca dengan tandafathah

dan tanwin Sedangkan dari Ibnu Abbas dengan tanda sulatn pada

huruf/a'.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, masih tersisa bentuk lain, yaitu

kata uffa, yakni sama seperti terdahulu namun diberi fathah pada

llnxrfifa' dan sulam pada huruf ya', dm ufaihi yakni diberi tambahan

huruf ha'. Apablla kedua macam ini kepada yang ditambahkan Ibnu

Athiyah dan ditambahkan kepada wacana yang disebutkannya maka

jumlahnya menjadi 25, semuanya diberi tanda dhammah pada huruf
hamzah. Jika digunakan analogi dalam bahasa maka yang diberi

fathah sama seperti itu, dan yang diberi knsrah juga sama seperti itu,

sehingga jumlalmya mencapai 7 5 macam.

'dib '$i $c;fu f. 1: (Tidak pula mengataknn, 'mengapa

engkau melalatkan ini', dan tidak juga mengatakan, 'mengapa engkau

tidak melakukan ini'.). Kata allaa (\\ bermakna alangkah baiknya.

Dalam riwayat Muslim melalui jalur ini disebutkan, 'atbi- b :C
ptilt (Terhadap sesuatu yang dilalairan pelayan). Sementara dalam

riwayat Ishaq bin Abi Thalhah disebutkan, '{.'d!Jb 
lC le 'i[{e 6

t? 3 tk 'ii \^ &; :Ct ,ti?'r $? (ii gt* tidak mengetahui

beliau mengatakan terhadap sesuatu yang aku lalatkan, "Mengapa

englrnu melahtlwn ini dan ini", dan tidak pula mengatakan terhadap

sesuatu yang alru tinggalkan, "Tidakkah [alangknh bailcnya

sebiranyal engkau melalcukan ini dan ini"). Disimpulkan dari sini

meninggalkan celaan untuk hal-hal yang telah berlalu, karena sikap ini

lebih memudahkan untuk mengulangi lagi hal itu bila masih

dibutuhkan. Disamping itu juga dapat membersihkan lisan dari sikap

membentak dan mencela. Meninggalkan mencacinya dapat lebih
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melunakkan peras:um seorang pelayan. semua itu berkenaan dengan
perkara yang berkaitan dengan hubungan sesema manusia. Adapun
perkara-perkara yang wajib secara syara' maka tidak ada toleransi,
sebab termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar.

40. Bagaimana seharusnya Seseorang bersama Keluarganya?

&*i*ht *Ut ott t1 ,tuGUt-:lG:;\tt r
J\ ?6 it r c,.t, tty ,*i fu G ok ,Uu r*i e

.;:>tbt

6039. Dari Al Aswad dia berkata, aku bertanya kepada Aisyatr
RA, "Apakah yang biasa dilak,kan Nabi SAW pada keluarganya?,,
Beliau berkat4 "Beliau melakukan urusan keluarganya. Apabila shalat
telah tib4 makabeliau berdiri me,nuju shalat."

Keterangan Hadits:

(Bab bagaimana seharusnya seseorang bersama
keluarganya?).ImamBulfiari menyebutkan hadits Aisyah, yg e O,g

l$i laehau melalaican urusan keluarganya). penjelasan hadits ini

telah dipaparkan pada bab-bab tentang shalat jama,ah pada
pembahasan tentang shalat.

,.1 --
t|jat {# tl. @ada urusan lceluarganya). Kata di7 diberi tanda

kasrah pada huruf mim dan bisa juga diberi fathah. Al Ashma,i
mengingkari lafazh yang diberi knsrah, dan dia menafsirkannya
dengan arti melayani keluarganya. Saya sudah jelaskan bahwa
penaafsiran itu berasal dari perkataan periwayat dari Syu'bah, dan
kebanyakan periwayat menukilnya dari Syu'batr tanpa penafsiran itu.
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Demikian pula diriwayatkan Ibnu Sa'ad 
-dalam 

pembahasan tentang

kenabian- dari Wahab bin Jarir, Affan, dan Abu Qathn, semuanya

dari Syr'bah, tanpa tambahan yang dimaksud. Namun, dia

menyebutkan dari Abu An-Nadhr, dari Syr'bah, dan pada bagian

akfiirnya disebutkan, "Maksud mihnah adalah melayani keperluan

keluarganya." Disebutkan juga dalam hadits lain dari Aisyah yang

diriwayatkan lmam Ahmad dan Ibnu Sa'ad --dinyatakan shahih oleh

Ibnu Hibban- dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, 6 :e;s.6.'t:;J
t',.. t . l^1 t, ,,itli ''i4*;, ,l.rt te4:- |iti rS. e.'y" *J # h, ,* )irt )y"1 o€

€.; ,f lAlr JL\ 6 $),rs @ku berkata kepada Aisyah, "Apa yang

biasa dilakukan Rasulullah SAW di rumahnya? " Dia berknta, "Beliau

menjahit bajunya, menambal sandalnya, dan mengerjakan apa yang

biasa dikerjakan kaum laki-laki di rumah mereka"). Dalam riwayat

lain oleh Ibnu Hibban disebutkan, 4. e ibi Jlii 6 (Apa yang

dikerjkan salah seorang kalian di rumahnya). Dia meriwayatkan pula

bersama Imam Ahmad melalui Az-Zvhi, dari Urwah, dari Aisyah,

tls ei, ,f.tt L};;t ,:^t;; ',;*Z;- (beliau memperbaiki sandalnya,

menjahit bajunya, dan menambal timbanya). Dia mengatip pula

melalui Muawiyah bin Shalih, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari

Aisyah dengan redaksi, ,'^3$ 'Ji;J ,:{i df"'o€ , }4t 'U t:tx.lf i.,ti r;

d ?l*, Qidaklah beliau kecuali manusia seperti manusia lainnya.

Beliau biasa menjahit bajunya, memerah air susu kambingnya, dan

melayani keperluan dirinya). At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam

kttab Asy-Syama'il bersama Al Bazzar, dia berkatq "Diriwayatkan

dari Yahya dari Al Qasim, dari Aisyah, dan diriwayatkan dari Yahya,

dari Humaid Al Makki, dari Mujatrid, dari Aisyah." Dalam riwayat

Haritsah bin Abi Ar-Rijal, dari Amah, dari Aisyah yang dikutip Abu

Sa'ad disebutkan, fi'r\ €y:'a bt oiEi ,o,$t ifrt ,orir Gi tt{
6U. itit (Beliau ad.alah manusia paling lemah-lembut dan paling

dermawan. Beliau adalah seperti salah seorang laki-laki di antara
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lralian, hanya saja beliau sangat peramah [suka tersenyumJ). Ibnu
Baththal berkat4 "Di antara akhlak para nabi adalatr tawadhu', jauh
dari bersenang-senang, dan mengekang hawa nafsu, agar mereka
menjadi tauladan dan tidak terjerumus pada sikap bermegah-megah
yang terlarang. Celaan kearah ini sudah disinyalir firman Allah dalam

surah Al Muzzammil ayat 11, ;t# &t *1At Ai *r?tkli6 gt't: 1n""
biarkanlah Aku [sajal bertindak terhadap orang-orang yang
mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri
tangguhlah mereka barang sebentar).

41. Kecintaan dari Allah

ht';i t;1 :Jv *:r rlLi,it .u 4t *i;j ,.ri * *t'*
,Fb Ln6,;bU,+G6";.1lr Lt j; a'>titt-rL

y; rJ ,,,3:,r,p11:r5,;-,iG6u;-li,' ir ,r,tUt *i e
.f:\r fi e J:{it 

^:

6040. Dari Nafi', dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau
bersabda, "Apabila Allah mencintai seseorang, niscaya Dia menyeru
Jibril, 'Sesungguhnya Allah mencintai fulan, makn cintailah dia'.
Jibril pun mencintai orang itu. Lalu Jibril berseru kepada penghuni
langtt, 'Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka hendaklah knlian
mencintainya'. Maka orang itu dicintai penghuni langrt. Kemudian
dia menjadi diterima penduduk bumi."

Keterangan Hadits:

(Bab kecintaan dari Allah). Maksudnya, permulaan cinta itu
dari Allah. Redaksi seperti pada judul bab tercantum dalam sejumlatr
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hadits, tetapi tidak sesuai kriteria Imam Bukhari sehingga cukup

mengisyaratkan kepadanya pada judul bab seperti ymtg biasa

dilakukannya. Imam Ahmad, Ath-Thabarani, dan Ibnu Abi Syaibah

menukil dari Muhammad bin Sa'ad A1 Anshari, dari Abu Zhabyah,

dari Abu Umamah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, it n 4t
r'.r; hr ,--i $$ *#t ,y i>{altt (Kecintaan dari Allah dan ketenaran

dari langit, apabila Allah mencintai seorang hamba). ,!J Bazzar

meriwayatkan dari Abu Waki' Al Jarrah bin Mulaih, dari AI A'masy,

dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, yang dinisbatkan kepada Nabi

SAw, ot<'oyt f\1t f 'e3 Gt'€'oti ,,r1Jr G* i:'tt *'u r;

f\lr * e', t*' Qidak ada seorang hamba pun melainkan dia

memiliki kemasyhuran di langit. Apabila bagus maka diturunkan ke

bumi dan bila buruk juga diturunkan ke bumi). Kata shiit berasal dari

kata shaut. Maksudnya, nama baik.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Amr bin

Ali, dari Abu Ashim, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari

Nafi', dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Abu Ashim adalah An-

Nabil. Dia termasuk guru senior Imam Bukhari. Terkadang Imam

Bukhari menukil riwayat dari gurunya ini melalui perantara seperti di

tempat ini. Imam Buk*rari telah mengutip riwayat mu'allaq dari Abu

Ashim pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

e6|f (Dari Nafi') Dia adalah maula Ibnu Umar. AlBazzar

berkata setelah mengutip hadits ini dari Amr bin Ali Al Fallas (guru

Imam Bukhari dalam riwayat ini), "Tidak ada yang meriwayatkannya

dari Nafi' kecuali Musa bin Uqbah, dan tidak .ada pula yang

meriwayatkannya dari Uqbah kecuali Ibnu Juraij." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, hadits ini telah dinukil dari Nabi SAW oleh Tsauban seperti

dikutip Imam Ahmad dan Ath-Thabarani di kitab Al Ausath, dan Abu

Umamah seperti diriwayatkan Imam Ahmad. Diriwayatkan pula dari

Abu Hurairah oleh Abu Shalih seperti dikutip Imam Bukhari pada
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pembahasan tentnag tauhid dan diriwayatkan Imam Muslim serta Al
Bazzar.

"r;ir 
xrr ';i ri1 (Apabita AIIah mencintai seorang hamba).

Dalam sebagian jalurnya terdapat penjelasan sebab kecintaan ini dan
maksudnya. Pada hadits Tsauban disebutkan, )itt aAV'r$tl. i:iir .,it

bg .t( ,#;'oi 'rS- s:lri q*'ot ,y-* s- i,S* ,? as.k 6i_ x ja
# l1b ,f) (Sesungguhn o ,"ororf hamba mencari keridhaan

Allah dan terus menerus demikian hingga Allah berfirman, ,,Wahai

Jibril, sesungguhnya hamba-Ku fulan mencari keridhaan-Ku,
ketahuilah sungguh rahmat-Ku telah menguasainya/meliputinya".).
Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Ath-Thabarani dalam kitab Al
Mu jam Al Ausath dan dapat didukung oreh hadits Abu Hurairah
berikut pada pembahasan tentang kelembutan hati, yang di dalamnya
disebutakn, +t ,P f.tflu, Jl J:fr q*.e ',rti ,i (Hamba-Ku

senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan mengerjaknn hal-hal
yang sunah hingga Alat mencintainya).

'+:ti $6 L+i n' 'rr1 
6rrunggahnya Allah mencintai fulan,

maka cintailah dia). Dalarn hadits Tsauban disebutkan, ,l*k jgj
o ,, t t

SySt'U;;'i/, ,yli,.& .i,' 'e;1 giOril berkata, *Rahmat Allah atas

fulan." Lalu hal itu ait ototon oleh para [MataikatJ pembawa Arsy).

Cl :At ft e ,!-rq el$ Qibril berseru pada penghuni

langit...). Dalam hadits Tsauban disebutkan,

(Penghuni langit yang tujuh).

;ej\t Jli d J#r i *;- f (Kemuann dia menjadi diterima

oleh penduduk bumi). Ath-Thabarani menambahkan dalam hadits
Tsauban, tj,,T 1liLlt,*j *o ii.it & lt Jfif:j j ,,r'r\t jlU,;- j
r\) '5ilt #'Jth;" g6J.Ut ,kt (Kemudian dituruntran ke bumi,

I
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lalu Rasulullah SAW membaca, "sesungguhnya orang-orang yang
beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan
menanamkan dalam [hati] mereka rasa kasih sayang."). Tambahm
ini disebutkan pula pada akhir hadits yang dikutip At-Tirmidzi dan

Ibnu Hatim dari Suhail, dari bapaknya. Imam Muslim menyebutkan

sanad-nya tanpa menukil redaksinya. Imam Muslim menambahkan,

it tbi t:r:t ',-fr( $$ @pabila Dia membenci seorang hamba,

niscaya Dia memanggil Jibrif. Kemudian disebutkan sama seperti

redaksi tentang kecintaan, dan di akhirnya disebutkan , it:a4t'i Lb'i"j

t'ilr ; (Kemudian dia menjadi dibenci di bumi). Serupa dengannya

dalam hadits Abu Umamah yang dikutip Imam Ahmad. Sementara

dalam hadits Tsauban yang dinukil Ath-Thabari disebutkan, g,St ttl:

€t+ru- ix oy,),-k 6- ,?nt i*e )rt L*i. J;;,i- (sesunsguhnya seorang

hamba melalatkan amal perbuatan yang menyebabkan kemurlman

Allah, makn Allah berfirman, 'Wahai Jibril, sesungguhnya fulan telah

membuatku murka".), pada bagian akhirnya sama seperti redaksi

tentang kecintaan, "Hingga penghuni langit yang tuluh

mengatakannya, kemudian dia diturunkan ke bumi".

,:frlt { €i @i" menjadi diterima).Ia berasal dari firman

Allah dalam surah Aali Imraan ayat 37, f )&rq, W (Maka

Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik). Maksudnya,

Allah meridhainya. Dalam riwayat Al Qa'nabi disebutkan disertai

penafsiran, 't?;St 'n eb,;i (Dia menjadi dicintai). Kata qabuul

bermakna keridhaan terhadap sesuatu dan kecenderungan jiwa
terhadapnya. Ibnu Al Qaththa' berkata, "Kata qabuul digunakan

dalam kalimat 'qabila allaahu minka qabuulan' (Allah benar-benar

menerima darimu). Jika berkaitan dengan sesuatu atau hadiah, maka

artinya diambiVditerima. Sedangkan jika berkaitan dengan berita

maka artinya dibenarkan." Dalam kitab At-Tahdzib disebutkan,

"Dikatakan, 'alaihil qabul' (dia diterima) jika mata menerimanya.
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Kata qabuul jluga berarti menerima permintaan maaf dan afiat serta

yang sepertinya." Dikatakan'fulan alaihil qabuul' (fulan diterima)
jika diterima oleh jiwa. Dikatakan pula 'taqabbaltu asy-syai'a

qabuulan' , artinya aku menerima sesuatu dengan senang hati." Ibnu

Baththal berkata, "Pada tambahan ini terdapat bantahan bagi paham

Qadariyah yang mengatakan bahwa keburukan adalah perbuatan

hamba dan bukan ciptaan Allah."

Maksud qabuul pada hadits bab di atas adalah hati telah

menerima orang itu dengan penuh kecintaan. Disimpulkan bahwa

kecintaan manusia merupakan tanda kecintaan Allah. Hal ini
dikuatkan apa yang telah disebutkan pada pembahasan tentang

jenazah, e\\t e.hr lriil, nfri 6atian adalah sal<si-sal<si Altah di

muka bumi). Maksud 'kecintaan Allah' adalah menginginkan

kebaikan bagi seorang hamba dan adanya pahala untuknya. Adapun
kecintaan para malaikat adalah permohonan ampun mereka untuk

orang itu serta keinginan mereka untuk kebaikan dunia dan

akhiratnya, serta kecenderungan hati terhadapnya karena dia taat
kepada Allah dan mencintai-Nya. Sedangkan kecintaan manusia

terhadap orang itu adalah keyakinan mereka adanya kebaikan pada

dirinya dan keinginan mereka menghindarkan keburukan darinya.

Terkadang kecintaan Allah terhadap sesuatu dimaknai keinginan

mengadakannya dan menyempurnakannya. Maka kecintaan pada bab

di atas masuk kategori yang kedua.

Kecintaan terbagi menjadi tiga; ilahi, ruhani, dan thabi'i.
Hadits pada bab di atas mencakup ketiga bagian ini. Kecintaan Allah
terhadap seorang hamba adalah kecintaan ilihi, kecintaan Jibril dan

malaikat terhadap hamba itu termasuk kecintaan ruhani, sedangkan

kecintaan para hamba terhadapnya adalah kecintaan thabi'i.

J
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ii; hr sr, ,?uY ; ;t V i;ri' ;
e lt'lt;rU,-'Y| Vo,*)
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;uf;y - )At J\

42. Cinta karena Allah

i,ss

6,
*-
/ C.
,>J

.6t-
6041. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik RA, dia berkata,

Nabi SAW bersabda, "seseorang tidak akan mendapatkan manisnya

iman hingga dia mencintai seseorang, dan dia tidak mencintainya

kecuali lrarena Allah, dan hingga dicampaklran dalam api nerakn

lebih dia cintai daripada kembali kepada kelatfuran setelah Allah

menyelematkannya darinya, dan hingga Allah dan Rasul-Nya lebih

dia sukai daripada selain keduanya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas, "seseorang tidak aknn

mendapatlrnn manisnya iman hingga dia mencintai seseorang, dan dia

tidak mencintainya kecuali knrena Allah", yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang iman. Begitu pula penjelasan bahwa judul bab ini

merupakan awal hadits yang dikutip Abu Daud dan selainnya dari

hadits Abu Umamah dengan redaksi, 9r;,i1r 
'n 

lt e',-$tt Ar p tJjr

(Cinta karena Attah dan benci karena Allah termasuk sebagian dari

iman). Hadits ini memiliki jalur-jalur lain sebagaimana yang telah

disebutkan.

Crrt" b *\*f iyt:ht ojf;-'ot 1,luon dan Rasul-Nya tebih

dia cintai daripada selain keduanya). Maknanya, siapa yang

menyempurnakan iman, niscaya mengetahui bahwa hak Allah dan
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Rasul-Nya lebih wajib baginya daripada hak bapaknya, ibunya,
anakny4 istrinya, dan semua manusia. Hal itu kare,na petunjuk untuk
keluar dari kesesatan dan selamat dari neraka hanya dari Allah melalui
perantara lisan Rasul-Nya. Termasuk tanda-tanda kecintaan kepada

Allah adalah menolong agama-Nya dengan perkataan dan perbuatan,

komitmen dengan syariat-Nya, dan berakhlak dengan akhlak-Nya.

43. Firman Auah, o( # ?g'U ?i'*U",1 t j:tti e$, 6 U

oJ, ur e $rG -# jf te (t ,i&,,Hai orang-orans

yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang
lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari
mereka (yang mengolok-olok) -hingga firman-Nya- maka mereka

itulah orang-orang yang zhalim." (Qs. At Hujuraat [a9]:11)

;a\t * dt 4 :Jv -^tL / 1' + * *ri ,f tq r
,;^ i :Jsi ,,/\i u LH Q 

"V:St 
ur.>;-'oi '{:

\rc:"'ti'd fit ;-"'-* {f;r 7 *i
.*1Jt'-u:fG* ,y ,rg ifr'*)rLrir ,SG,

6o42.Dari Hisyam, a*i Uuputo V^, a*rAbdullah UinZ*n'ut,
dia berkata, "Nabi SAW melarang seseorang menertawakan apa yang

keluar dari diri-diri. Beliau bersabda, 'Dengan sebab apa seseorang
diantara knlian memulwl istrinya seperti memulail kuda jantan,
kemudian barangkali dia meranglatlnya'." Ats-Tsauri, Wuhaib, dan

Abu Muawiyah berkata dari Hisyam, "seperti memukul harnba

sahaya."
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ilu t&?nr *a, * qt * *j ,f *); )A / fc *
hr :rju trr";;',ii ;lfuJi ,A*, *\, ,k'd, ,su

iur 'rju 
y'rA rL Ll o:lr:'af ?;'i;;,-Lrp Js :,rt'I t;;',

t;;; hr 
'rju 

\til H,'6i orlrsi .rt; it: ,i$ .'lLi t;;t
€t;1, €it: W i" li,r "o\t :'Jrs .i\? "fr, 'ls 'nLl

.r* {N itbip e$ &';.{:is &t?ii
6043. Dari Ashim bin Muhammad bin Zaid, dari bapaknya,

dari Ibnu Umar RA, Nabi SAW bersabda di Mina, "Tahukah kalian

hari apakah ini?" Mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih

mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya ini adalah hari haram.

Apakah kamu tahu negeri apakah ini?" Mercka berkata, "Allah dan

Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Negeri haram.

Tahukah kalian bulan apaknh ini?" Mereka berkata, "Allah dan

Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Bulan haram. " Lalu

beliau bersabd4 "sesungguhnya Allah mengharamkan atas knlian

darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian, seperti ltaramnya

hari kalian ini, di bulan lcalian ini, dan di negeri kalian ini."

Keteransan Hadits:

@ab fi.rman Allah, "VTahai orang-orang beriman, ianganlah
suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain.'." ayat). Demikian

disebutkan Abu Dzar dan An-Nasafi. Adapun periwayat selain

keduanya tidak menyebut kata 'ayat' namun memberi tambahan,

'oBarangkali kaum yang diperolok-olok lebih baik daripada kaum

yang memperolok-olok -hingga firman-Nya- maka merelm itulah

orang-orang yang zhalim." Dalam bab ini Imam Bukhari

menyebutkan dua hadits, yaitu:
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Pertama, hadits Abdullah btn Zan'ah, "Sesungguhnya Nabi

SAW melarang seseorang menertawakan apa-apa yang keluar dari

diri_diri.,, Telah disebutkan dalam tafsir surah, tht;b3 q::tJt]- (Demi

matahari dan wahu dhuha) melalui jalur lain dari Hisyam bin Urwah

(periwayatnya di tempat ini) dengan redaksi, ;. i,;uit ytat e';*t j
'+ tF" b ;:t;t ',!rU- (Kemudian beliau menasehati mereka tentang

kentut. Beliau bersabda, "Mengapa salah seorang mereka

menertdwakan apa yang keluar darinya. " ).

.#- ) (Jangan memperolok-olok). Ini adalah larangan

mengejek dan mencemooh. Kata sukhriyah (memperolok-olok) adalah

pelecehan secara khusus dan juga menuntun sesuatu kepada maksud

tertentu secara paksa. Dengan demikian, larangan ini disebutkan

berkenaan dengan ejekan seseorang terhadap orang lain untuk

merendahkannya, sementara orang yang diejek itu mungkin justru

lebih baik daripada yang mengejek. Imam Muslim meriwayatkan dari

hadits Abu Hurairah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, di sela-sela

hadits, /,l."xjr iet ';1;- oi '))t 'n yit *, (Cutatplah seseorans

dianggap melalatkan keburukan bila dia meremehkan saudaranya

sesama muslim).

{.at'-u :?q ,r a# lt ri,e /.*itra;}tt )tii lAts-rsaurt,

Wuhaib bin Khalid, dan Abu Muawiyah berkata dari Hisyam,

"Cambukan seorang budak".). Maksudnya, ketiga orang ifu
meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah melalui sanad di tempat ini
tentang kisah larangan memukul istri. Ketiganya menegaskan kalimat

*Jt'tli (seperti memukul hamba sahaya) pada tempat dimana Ibnu

Uyainah mengalami keraguan tentang apakah yang dikatakan, 't),

S-ir 1t"p"rti memukul kuda jantan) atau yiir '& lt"prrti memukul

hamba sahaya). Ketiga riwayat ini sudah dijelaskan telah dinukil

dengan sanad yang maushul. Adapun riwayat Ats-Tsauri dinukil
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dengan sanad yang maushul oleh Imam Bukhari pada pembahasan

tentang nikah dengan redaksi seperti di atas. Sedangkan riwayat

Wuhaib dinukil juga oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang

tafsir, Riwayat Abu Muaiwyah dinukil dengan sanad yang maushul

oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Kedua riwayat ini sudah disitir juga

pada pembahasan tentang tafsir.

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang khutbah Nabi SAW di Mina.

Maksud disini adalatr untuk menjelaskan tentang larangan menodai

kehormatan 
-yang 

menjadi pujian dan celaan pada seseorang- yang

lebih umum dari sekedai kehormatan diri, nasab, ataupun leluhur. Ibnu

Qutaibah berkata, "Kehormatan seseorang hanya mencakup badan

serta jiwanya bukan yang lain. Contohnya sabda beliau SAW, 'Maka

dia telah membersihkan diri untuk agama dan kehormatannya'." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, hadits itu tidak menjadi dalil terhadap

pembatasan yang dia katakan.

Dia mengarahkan bait sya'irnya ini kepada mereka yang

menghujat Nabi SAW. Kebanyakan hujatan dan pujian mereka

berkenaan dengan leluhur. Adapun penjelasan hadits ini sudah

dipaparkan secara detail pada pembahasan tentang haji. Imam Muslim

meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, it ?V t$ir ,& F, 'y
iiui 

"bgi $etiap muslim atas muslim adalah haram; darahnya,

kehormatannya, dan hartanya).

44. Lpayang Dilarang Dari Mencaci dan Melaknat

J;t Jv :JG lt * * o:*:. f,tt,;t'd; :iu tnz 7
" ia3,Uip::jr 'qq,,*t*?rt,k *t

u -- ,!,.-, ,- , ! ,o ,'1, , .i. . ,i. i 1. \.
.-P a)w1 toj,a fi..,ol' 

qV i*-) Y ,

lar. c, t..o', t,,r1
.a**A J9 JJ:9 4rJU
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6044. Dari Manshur, dia berkata: Aku mendengar Abu Wa'il
menceritakan dari Abdullah, dia berkata: Rasulullatr SAW brsabda,

"Mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya

adalah kelatfuran."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Ja'far dari

Syu'bah.

tla'g'at 2r-,\t (l'oi';^\ U #- e: i:i; /
't ,iA *'t rlLht ,* d, *'^f; a\t ,rn,

I u\,$;'c."fr' ,l ,4L; y} \) ,g$tr:l-,

}. c. c /dJt+1,.,f
'c: 

/ o .
i Gt ,-f
irt, c.

F.t ,gl-
'd,^t+e&

6045. Dari Abdullah bin Buraidah, Yahya bin Ya'mar
menceritakan kepadaku, sesungguh Abu Al Aswad Ad-Dili
menceritakan kepadanya, dari Abu Dzar RA, dia mendengar Nabi

SAW bersabda, "Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan

kefasiknn, dan tidak pula menuduhnya dengan kelatfuran, melainkan

akan kembali kepadanya, jika orang dituduh tidak seperti itu."

P't *L\t ,* ltJ;;'6J'f ,JG ,-*('*V i )\"*
.xj; a; { 6 |-;at + Jrri ok,e.(- \') G$ \ ) qt)

6446.Dari Hilal bin Ali, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah

SAW bukan seorang yang keji, bukan pelaknat, dan bukan pula

pencaci-maki. Beliau berkata kepada salah seorang kami ketika

menegumya, 'Ada apa dengannya, berdebu pelipisnya [dia
merugiJ'."
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'u ttr:- lrLb:t'; rrLi rrx, *j ? f oj i ,* *
u :Ju '&j P \, .,e tur'Jyr'L( t:'; -rAt ot;'>1r

q\'iJ i;l ;t ;"'")3 ,iG tl? i e*\t ? * ,tL|rL
n,iqt?'it,+* 6fur i |e*'# a'),W"\

*rE'rit 
"{-. 

q'i'Ji;'Ji4|k'# q'i
6047. Dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah,

sesungguhnya Tsabit bin Adh-Dhahhak 
-termasuk 

peserta baiat di

bawah pohon (baiat ridhwanf menceritakan kepadanya,

sesungguhnya Rasulullah sAw bersabd4 "Barangsiapa bersumpah

berad.a di atas agama selain Islam dalam keadaan dusta, malw dia

seperti yang dikatakannya. Tidak ada bagi anak cucu Adam nadzar

pada apa yang dia tidak miliki. Barangsiapa membunuh dirinya

dengan sesuatu di dunia, niscaya alan disiksa dengannya pada hari

kiamat. Barangsiapa melalout seorang mulonin makn ia sama seperti

membunuhnya. Dan barangsiapa menuduh kafir seorang mulcrnin

malrn sanila seperti membunuhnYa."

Tcbi'u )a) ),* ;. ot:), U; i,Sv ny i "'qr*'*

#itt ,bi,i:t ry )>q;**t,io',:r3 {'\t ,pUtr., v)

'nlt ,Sut ,:**, ^h *t ,F'^irb'"t*,tt tALi'*?1t ,l''t
.r,-t $$ *:r ;;J rio';'r,^? 'r[i{ j\,*t tt \t *
\fi :Ju: *', *rlu' & dt{*i?G J*'st it *v

...^ir vtLlJi ,jc. €;rsJ ,iu; .ptyJ::t'u !r:
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6048. Dari Adi bin Tsabit, dia berkata: Aku mendengar
sulaiman bin shurad 

-salah 
seorang sahabat Nabi SAW- berkata,

"Dua laki-laki saling mencaci-maki di sisi Nabi sAw. Salah satu di
antara keduanya marah dan kemarahannya memuncak hingga
wajahnya tegang dan berubah. Nabi SAW bersabda, 'sesungguhnya

aku mengetahui kalimat yang jika dia ucapkan niscaya akan hilang
apa yang dia rasakan'. Seorang laki-laki pergi kepadanya dan
mengabarkan sabda Nabi SAW lalu berkata, 'Berlindunglah kepada
Allah dari syetan yang terkutuk'. Dia berkata, 'Apakatr karnu
menduga diriku tertimpa bahaya, apakah aku gila? pergilah,.',

J;t er :Js yUl
,y )>q ;Y'r,rlGit
;y,$i;*.e?
cG^#6;€t;

.*a\*ilry'y(tr
6049. Dari Humaid, dia berkata: Anas berkata: ubadah bin

Ash-Shamit menceritakan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah sAw
keluar untuk mengabarkan kepada manusia tentang lailatul qadar.
Namun dua laki-laki dari kaum muslimin saling bertengkar. Nabi
sAw bersabda, 'Aku keluar untuk memberi tahu karian, tetapi furan
dan fulan bertengkar, dan sungguh ia telah diangkat, mudah-
mudahan menjadi kebaikan bagi kalian. carilah ia pada maram
kesembilan, ketujuh, dan kelima'. "
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)r* ,4 $';.;a *1, i,Ss'ri oj? *'.r ir i ,:Fr *
:Jw ,?l €;'&1, ,:* Uk ,Ut t:i'o't;1t'i ,i)I" ,6"j.

G?i ,W l; ,:^ki '^1i uts, ,>? ,f , Go ,* os

,itt .e 't-jj nx 'd;.Li:QJui'*j *\t ,* 4tSl

'G.1 ?tr 6:.* &t;t'i ,:€ i)u t?t f "o *' oyL
q'4,r,lSA:. q'^L*1" *'-'d.1 ;r;f irr',P;'p |&Sl

*'^* 4X6'^k'ot) ,:^Xli6 J-)t;'ik-\) 1-#

6050. Dari Al Ma'rur -*no Sr*uia- dari Abu Dzar, dia

berkata: Aku melihat burdah (kain bergaris) padanya dan juga pada

budaknya. Aku berkata, "sekiranya engkau mengarrbil ini niscaya

menjadi 'hullah' (satu stel pakaian), lalu engkau memberikan

kepadanya kain lain." Dia berkata, "Pemah terjadi perdebatan antara

aku dan seorang laki-laki. Ibu laki-laki itu seorang perempuan non-

Arab. Aku pun mencelanya dengan sebab ibunya. Maka dia

menceritakanku kepada Nabi SAW sehingga beliau bertanya

kepadaku, 'Apaknh engkau mencaci sifulan? 'Aku berkata, 'Benar''

Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau mencelanya dengan sebab

ibunya?' Aku berkata, 'Benar'. Beliau bersabd4 'Sungguh engkau

seorang yang pada dirimu ada sifat iahiliyah'. Aku berkata, 'Hingga

saat sekarang ini dengan usiaku yang telah tua?' Beliau menjawab,
,Benar, merelm adalah saudara-saudara knmu, Allah menjadikan

mereka di bawah kelansaan lmmtt, barangsiapa yang Allah jadikan

saudaranya berada dalam lcelansaannya malm hendaklah dia

memberinya makan apa yang dia makan, memberinya pakaian apa

yang dia pakai, dan tidak membebani pekerjaan yang tidak mampu

dia kerjalran. Jit(n dia membebaninya pekeriaan yang
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memayahkannya, maka hendaklah dia membantunya daram
melalatlran pekerj aan itu'. "

Keterangan Hadits:

Makna kata sibaab sudah disebutkan pada pembahasan tentang
iman. secara zhahir mungkin bermakna tafaa'ul (erjadi dari dua
belah pihak) dan mungkin juga bermal<na sabb yangbermakna celaan,
yaitu menisbatkan seseorang kepada aib (cacat dan cela). Berdasarkan
versi pertama (perbuatan yang timbul dari kedua belah pihak) maka
siapa yang memulai melakukan hal itu, dia yang menanggung
dosanya, selama pihak kedua tidak melampaui batas sebagaimana
diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah -dan dinyat akan shahih
oleh Ibnu Hibban- dari hbadh bin Sariyah, dia berkata, i)titiih grlr'..Jr

96.it5,53 otj@ (Dua orang saling mencaci-maki adalah syetan,

keduanya saling melecehkan dan saling mendustakan). Adapun
perkataan Imam Bukfiari di akhir hadits pertama, 'Diriwayatkan juga
oleh Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah', telah dinukil dengan sanad
yang maushul oleh Imam Ahmad bin Hambal, dari Muhammad bin
Ja'far -Ghundar- seperti sanad ini, tetapi disebutkan, "Dari Syu'bah,
dari Ztfuaid dan Manshur", dengan tambatran ,Zlbaid,. Makna
'laknat' adalah permohonan untuk dijauhkan dari rahmat Allah.

Kedua, hadits Abu Dzar yang diriwayatkan melalui Abu
Ma'mar, dari Abdul warits, dari Al Husain, dari Abdullah bin
Buraidah, dari Yahya bin ya'mar, dari Abu Al Aswad Ad-Dili.
Husain yang dimaksud adalah Ibnu Dzakwan Al Mu'allim. sanad
hadits ini hingga Abu Dzar adalah para periwayat dari Bashrah, dan
Abu Dzar juga pernah masuk Bashratr. Dalam riwayat Muslim dari
Abdushamad bin Abdul warits dikatakan, "Bapaklru menceritakan
kepada kami, Al Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami."
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\t gjft (Dari Abu Dzarr). Dalam riwayat Al Ismaili melalui

dua jalur disebutkan, "Dari Abu Ma'mar" (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini), melalui sanad yang sama hingga Abu Al Aswad, bahwa

Abu Dzar menceritakan kepadanya.

'3t- i bi * t i4! ll ,Au, *i ti oil;ju,'.l'4 h \r1 1

l'6 G +b (idaktah seseorang menuduh orang lain dengan

kefasilran dan tidak pula menuduhnya dengan kelatfuran melainlcan

kembali kepadanya jikn orang yang dituduh tidak sepyti yang dia

kataknn). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, # )g l! (melainkan

kembali secepatnya kepadanya). Kemudian dalam riwayat lain

disebutkan, & 'o:tlt\ 1l Mekinkan kembali kepadanya). Hal ini

berkonsekuensi batrwa siapa yang mengatakan kepada orang lain,

'engkau fasik' atau 'engkau kafir' jika orang itu tidak seperti yang dia

katakan, maka orang yang berkata berhak mendapatkan sifat tersebut.

Namun bila benar seperti yang dikatakan, maka apa yang dia katakan

tidak kembali kepada dirinya, sebab dia jujur dengan perkataannya.

Meski demikian, tidak berarti dia tidak berdosa karena perkataan itu.

Dalam hal ini perlu penjelasan secara detail, yaitu: Apabila dia

ingin memberi nasehat orang yang dia katakan atau memberi nasehat

orang lain, maka hal itu diperbolehkan. Namun, jika dia bermaksud

menghina dan mempopulerkannya dengan sifat itu dan menyakitiryq
maka dilarang, karena pada hakikabrya dia justru diperintatrkan untuk

menutupi keadaan tersebut, lalu mengajari dan menasehatinya. Selama

seseorang mampu melalcukannya dengan lemah-lembut, maka tidak

boleh dengan cara yang kasar, sebab cara yang kasar dan kerasjustru

menjadikan orang semakin keras dan terus melakukan perbuatannya

seperti kebanyakan tabiat manusia. Apalagr jika yang menyuruh

kedudukannya lebih rendah daripada yang disurutr.

Imam Muslim meriwayatkan, ttt ttV 
Sri 2l .ldu. bj O't 5;i

* )g il *.il jii ln"rongsiapa memanggil seseorang dengan
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kekufuran atau mengatakan 'musuh Allah' sementara orang itu tidak
demibian, maka perkataan itu akan segera kembali kepadaya). Hadits
ini disebutkan di sela-sela larangan bagi yang menisbatkan diri kepada
selain bapaknya. Bagian awalnya telah dikutip pada pembahasan

keutamaan Quraisy dengan sanad seperti di tempat ini. Ia adalah satu
hadits namun dipisahkan oleh Imam Bukhari menjadi dua hadits.
Kandungan hadits ini akan disebutkan juga pada bab "Orang
Mengkafirkan Saudaranya tanpa Penjelasan" daihadits Abu Hurairah
dan hadits Ibnu Umar dengan redaksi, r*'.r;i 14. 

"U. 
.t;l Q,{iscaya

kembali kepada salah satu dari keduanya).

Imam An-Nawawi berkata, "Terjadi perbedaan pendapat

tentang makna 'kembali' di sini. Dikatakan, kekufi.ran kembali
kepadanya jika keadaannya mustahil. Namun, pengertian ini cukup
jauh dari redaksi hadits. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud
adalah kaum Khawarij, karena mereka mengkafirkan kaum muloninin.
Demikian dinukil Iyadh dari Imam Malik, tetapi pendapat ini lemah,
karena pendapat yang benar menurut mayoritas ulama adalah kaum
Khawarij tidak kafir dengan sebab bid'ah mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakan Imam Malik
memiliki sisi pembenaran, yakni di antara kaum Khawarij ada yang
mengafirkan sejumlah sahabat yang telatr dipersaksikan oleh
Rasulullah SAW memiliki keimanan dan akan masuk surga, maka
pengkafiran ini masuk bagran pendustaan terhadap kesaksian tersebut,
bukan sekedar pengucapan kalimat 'kafir' dari mereka karena salah
penakwilan, seperti akan dijelaskan pada bab "Orang Mengkafirkan
Saudaranya tanp a Penj el asan".

Kesimpulannya, hadits di atas merupakan larangan bagi
seorang muslim mengatakan 'kafir' kepada saudaranya sesama

muslim. Hal ini te{adi sebelum muncul kelompok Khawarij dan juga
kelompok-kelompok lainnya. Sebagian mengatakan, artinya kembali
kepadanya pelecehan dan kemaksiatan akibat mengkafirkan orang
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lain. Pandangan ini boleh untuk diterima. Ada pula yang mengatakan,

maknanya dikhawatirkan perbuatannya itu akan menghantarkannya

kepada kekufuran, sebagaimana dikatakan, 'maksiat adalah utusan

kekufrran', maka dikhawatirkan bagi yang melakukarulya terus-

menerus akan mengalami akhir yang buruk dalam hidupnya' Namun

pandangan yang lebih kuat adalah, barangsiapa mengatakan hal itu

terhadap orang yang diketatrui sebagai muslim, tanpa ada keraguan

yang mendukung anggapannya, maka orang yang berkata ini

dikafirkan dengan sebab perbuatannya, seperti yang akan dijelaskan.

Makna hadits tersebut adalah perbuatan mengkafirkan yang dia

lakukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka yang kembali

adalah pengkafiran bukan kekafiran. Seakan-akan dia mengkafirkan

dirinya sendiri dengan sebab mengkafirkan orang yang sepertinya,

dimana orang seperti ini tidak akan dikafirkan kecuali oleh orang kafir

yang meyakini kebatilan agama Islam. Hal ini didukung bahwa dalam

sebagian jalumya disebutkan, qQt 
'V 

6t '$j (Telah wajib

kelatfuran atas salah satu dari keduanya).

A1 Qurthubi berkata "Ketika disebut kata 'kufur' dalam

syariat, berarti mengingkari hal-hal absolut dalam aganl,m,- Namun

disebutkan pula kata 'kufur' dalam syariat ini dengan arti ingkar

nikmat dan tidak bersyukur kepada pemberi nikmat serta tidak

mentrnaikan hak-Nya seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan

tentang iman di bab "Kafir yang tidak Meng:luglan, dari Islam'.

Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, ';*it ok:t or;fr i:i;E;

(Merelra kafir [ingl(nr| terhadap kebailmn dan ingkar terhadap

fkebailmnJ suami).

Adapun kalimat 'baa'a biha ahaduhuma', artinya dosa dan

konsekuensi perkataan itu akan kembali kepada salah satunya. Asal

kata al buu'u adalah kemestian. Di antaranya kalimat abuu'u

bini'matika, artinya aku mengharuskan diriku mengakui nihnat-Mu."

Dia berkata, "Adapun huruf ha' pada kata biha maksudnya adalah
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'sekali pengkafiran' yang merupakan batas minimal dari indikasi kata
'kafir'. Namun, mungkin juga yang dimaksud adalah kalimat.
Ringkasnya, orang yang dikatakan 'kafir' jika benar-benar kafir secara

syara', maka orang yang berkata telah jujur dan terhindar dari
konsekuensi perkataannya. Tetapi bila tidak, maka aib dan dosa

perkataan itu kembali kepada yang mengatakannya."

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Ad-Darda' dengan sanad

yang jayyid, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, (*, '6 til'tlft'ol
e:lj i}6 ,e:\r jr ry "i ,gj "r7;rt'eti.i',is6 ,,#t ,)y'r;ut c):r,j

W.ti ,)l'c-;+t t;t yif iti ori ,,,f ,:rit Jr.l*i 6u V i'ot| ,i:F::
(Sesungguhnya seorang hamba apabila melalorut sesuaht, maka

lalmat itu akan naik ke langit. Lalu pintu-pintu langit ditutup tanpa
bisa dimasukinya. Kemudian ia kembali ke bumi, lalu bergerak ke
kanan dan ke kiri. Jika ia tidak mendapatkan jalan niscaya kembali
kepada orang yang dilalomt bila patut mendapatkannya. Namun, jika
tidak patut, maka akan kembali kepada yang mengatakannya). Ia
memiliki pendukung yang dikutip Imam Ahmad dari hadits Ibnu
Mas'ud dengan sanad hasan dan satu lagi yang dikutip Abu Daud dan
At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas dengan para periwayat yang tsiqah.
Hanya saja dianggap cacat karena mursal.

Ketiga, hadits Anas yang telah dijelaskan pada bab "Akhlak
yang Baik."

Keempat, hadits Tsabit bin Adh-Dhabhak yang telah
mengandung 5 hukum seperti akan disebutkan secara lengkap

-kecuali 
satu bagran saja- pada bab "Orang Mengkafirkan

Saudaranya tanpa Penjelasan." Begitu pula akan disitir pada
pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Adapun penjelasannya akan

disebutkan di tempat itu. Sedangkan hukum yang berkaitan dengan
pengkafiran orang yang mengakfirkan seorang muslim dapat

disimpulkan dari yang sebelumnya.
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d.ll 5

membunuhnya). Maksudnya jika seseorang melaknat orang lain,

maka seakan-akan mendoakan agar binasa.

Kelima, hadits Sulaiman bin Shurad. Dia adalah Ibnu A1 Jun

bin Abi A1 Jun Al Khuza'i. Seorang sahabat yang masyhur dan

dikatakan namanya adalah Yasar, lalu diganti oleh Nabi SAW. Beliau

diberi nama panggilan Abu Al Mutharrif. Dia terbunuh tahun 65 H

dalam usia 93 tahun.

9}na,3 "6\ @ua orang laki-laki saling mencalci-maki). Saya

belum mengetahui nama-nutma mereka. Namun dalam pembahasan

sifat iblis dari jalur lain dari Al A'masy melalui sanad ini disebutkan,

gW- g>V1i Pi * ii' ,J2 4, t U.E 6 (Atat sedang duduk

bersama Nabi SAW dan dua laki-laki saling mencaki-maki).

*t 'tdJ{ up @ingga wajahnya meniadi tegang). Dalam

riwayat tersebut disebutkan, aits:11 '*e-ciir1 '+" 7'i (Wajahnya

menjadi merah dan urat-uratnya meniadi tegang). Dalam riwayat

Muslim disebutkan,'airp\i'€t:it'ot*';n lXedua matanya memerah

dan urat-uratnya menjadi tegang). Penafsiran katawadai (urao sudah

disebutkan ketika membahas sifat iblis. Dalam hadits Mu'adz bin

Jabal yang dikutip Imam Ahmad, para penulis kitab As-Sunan

disebutkan, ,-:zar 'U LA '^iil'ot 4'H lfi ;, (hingga terbayang

olehlru bahwa hidungnya tercabik-cabik karena marah).

Ja.,- ,f/Jl 'e |Jil qJrt 'j'r19 'nb\ ,jl {s"tunssrrhnya alat

*"nf"roiui suatu lmlimat yang jikn dia mengucapkannya nis9arya.

hilang darinya apa yang dia rasaknn). Dalarr. riwayat tersebut, JE ]
ir,L:'.'Jr b !u, s3li lSektranya dia mengucapkan, "Alat berlindung

kepada Allah dari syetan). Pada riwayat Muslim terdapat tambahan,

eljt (Yang terlrutuk). Serupa dengannya dalam hadits Mu'adz
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disebutakn dengan redaksi, '{" |}i) lftif' tih q{'jW il,}1 4
t'Jt s'L:itJr 'u + \ir 4 '&hi ,'etat (Sesungguhnya aku

mengetahui kalimat yang jika orang yang sedang marah ini
mengatakannya niscaya akan hilang kemarahan dari dirinya, 'ya
Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari syetan yang
terlcutuk'.).

&!) flt'4U'6 6eorang lakiJaki pergi kepadanya). Dalam

riwayat Muslim disebutkan, {la ar d* 4t g-|*",y, ,y"lt eiul,'#: (Uot o seorang laki-lahi yang mendengar ucapan Nabi SAW

berdiri menghampiri laki-laki itu). Kemtdian dalam riwayat terdahulu
disebutkan, )! tjul (alu mereka berkata kepadanya). Maka riwayat

tadi menjelaskan bahwa yang berbicara dengan laki-laki yang sedang
marah itu hanya satu orang, yaitu Mu'adzbinJabal, seperti dijelaskan
riwayat Abu Daud, thi it:tj- gr3'd*t Alt ,ol?-1;r:, ,y.A (Maka

Mu'adz memerintahkannya, namun dia enggan dan tertawa, dan
bertambah marah).

!ur\i,S 561 petfau berkata, ,,Berlindunglah 
kepada Allah,,.).

Dalam riwayat yang telah disitir disebutkan, 'J-i * )itt 4l nlt'ol
!u, \ii :lrii lsesungguhnya Nabi SAW bersabda, ,,Berlindunglah

kepada Allah'). Keduanya semakna, karena Nabi sAW membimbing
kepada perkara tersebut, sementara dalam riwayat tidak ada
keterangan bahwa beliau memerinkhkan mereka untuk
melakukarurya, tetapi mereka mendasarinya dengan cakupan umum
perintah memberi nasehat kepada kaum muslimin.

$1 ofui @pakah aht gita?). Dalam riwayat tersebut

disebutkan,\9j4'O: ,t ,Fl @pakah penyakit gila menimpaku?).

,.a\1 lfergtlah). Ia adalah ucapan dari laki-laki yang sedang
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marah kepada laki-laki yang memerintahkannya agar memohon

perlindungan. Besar kemungkinan orang yang diperintah ini adalah

kafir atau munafik. Atau dia telah dikuasai kemarahan hingga

mengeluarkannya dari kondisi normal. Oleh karena itu, dia membalas

orang yang memberitahu perkara yang menghilangkan kemarahannya

dengan sikap kurang baik. Sebagian mengatakan laki-laki ini berasal

dari Arab badui yang kurang beradab. Dia mengira bahwa orang yang

memohon perlindungan dari syetan hanya orang gila. Dia tidak tahu

bahwa marah termasuk salah satu jenis keburukan syetan. Sehingga

seseorang keluar dari kebiasiuulnya dan melakukan kerusakan, seperti

menyobek-nyobek baju dan memecahkan bejana atau mengambil

tindakan keras kepada yang membuatnya marah maupun perbuatan-

perbuatan lain yang dilakukan orang yang tidak normal. Abu Daud

meriwayatkan dari hadits Athiyyah As-Sa'di, yang dinisbatkan kepada

Nabi SAW, 9ria,i3r 0r't-:zilt'tt1 ls"tungguhnya marah itu berasal dari

syetan).

Keenam, hadits ubadah bin Ash-Shamit tentang lailatul

qadar. Hadits ini sudah disebutkan pada bagian akhir pembahasan

tentang puasa. Imam Bukhari mengutipnya di tempat ini karena ada

kata, A6t (keduanya saling bertengkar). Kata talaahi artinya

berdebat dan bertengkar. Hal ini umumnya menghantarkan kepada

saling mencaci-maki. Pada pembahasan terdahulu sudah disebutakn

bahwa kedua laki-laki itu adalah Ka'ab bin Malik dan Abdullah bin

Abi Hadrad.

Ketujuh, hadits Abu Dzar, eer{ku mencaci-maki seorang laki-

laki." Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang

iman, dan lakiJaki yang dimaksud adalatr Bilal bin Rabah. Adapun

nama ibunya adalatr Hamamatr.

'+E '4J, "ij,y Ait $esungguhnya engkau adalah orang yang

ada padamu sifut jahiliyah). Jahiliyah adalah masa sebelum Islam.

Namun, mungtcin yang dimaksud di sini adalah kebodohan'

l

i
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Maksudnya, pada dirimu terdapat sifat kebodohan.

cil, f u 9S eb ob Ci gm berkata, "Hingga saat ini

dimana usialru yang telah tua?"). maksudnya, apakah ada padaku
sifat jahiliyah atau kebodohan sementara aku telah tua?

5itPl e (Mereka adalah saudara-saudara kalian).

Maksudnya, hamba sahaya. Mungkin juga maksudnya para pelayan
agar masuk juga mereka yang bukan hamba sahaya. Kalimat .di

bawah kekuasaan kamu' mengisyaratkan kepada hal ini. Disimpulkan
darinya tentang larangan berlebihan mencela dan melaknat karena
termasuk meremehkan seorang muslim. sementara syariat datang
menyamakan antara kaum muslim dalam sebagian besar hukum.
Perbedaan kedudukan yang sebenamya di antara mereka hanyalah dari
segi takwa. Nasab yang mulia tidak akan berfaidah bagi pemiliknya
jika dia tidak bertakwa. Adapun pemilik nasab yang rendah akan
mendapatkan faidah dari ketakwaannya. Allah berfirman dalam surah
Al Hujuraat ayat 13, litiif nr '+'€;;i tt1 ls"runggrhnya orang yang

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling
bertah,ua).

45. Diperbolehkan Menyebut-nyebut Manusia, seperti
mengatakan, 'Tinggi' dan 6Pendekr. Nabi SAW bersabdar,,Apa
yang dikatakan dzal yadaian (pemilih dua tangan panjang)?,, dan

Apa yang tidak Dimaksudkan Memperburuk/Menghina
Seseorang

'?,f3'Pt*t{.ht *'Ct6 Jb,,Ss;}} Gi r
dt ,il- qLi:r; &:) )^*Jt * g# ein'n ,,{-,
$Gt o6t Lup e"j -;,i?:.' oi t;.t*; ,:#.) k t y,-;-
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,rf* ?* ,;r-,:trl )i J:* :Jv ."1,r J;, U'{'J: ,rjs
ni, e; i ,i,*i ,f g:H Jr ''*'S'A ,'{-"'"n ;;rs;

.Q. t. ?, ,:. ci ',,i 1,1 , , ',i .... a! .d-,
.-F ) o*ts €s t' (OPt )t Df & U) f, ,Jt) J

6051. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 'T.{abi SAW shalat

mengimami kami pada shalat Zhuhur sebanyak dua rakaat, lalu salam.

Kemudian beliau berdiri menghampiri kayu di bagian depan masjid

dan meletal*an tangannya padanya -sementara di antara orang-orang

saat itu terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya segan

berbicara dengannya- dan orang-orang yang terburu-buru pun telah

keluar seraya berkata, 'Shalat telatr diqashar (diringkas)'. Di antara

orang-orang yang hadir saat itu terdapat laki-laki yang biasa dipanggrl

oleh Nabi SAW dzul yadaiaz (pemilik dua tangan panjang). Dia
berkata, 'Wahai Nabi Allah, apakah engkau lupa atau shalat siqashar

(diringkas)?' Beliau bersabda, 'Aku tidak lupa dan tidak pula
diringkas '. Mereka berkata, 'Bahkan engkau lupa wahai Rasulullah'.

Beliau bersabda, 'Dzul yadain benar '. Beliau berdiri shalat dua rakaat,

lalu salam. Kemudian beliau takbir dan sujud seperti sujudnya atau

lebih panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir,

lalu meletakkan ftepalanya) seperti sujudnya atau lebih panjang,

kemudian mengangkat kepalanya dan takbir."

Keteransan Hadits:

(Bab diperbolehkan menyebut-nyebut manusia seperti

mengatalran 'tinggi' dan 'pendek'. Nabi SAW bersabda, "Apa yang

dilratakan dzul yadain", dan apa yang tidak dimaksudkan

memperburuHmenghina seseorang). Maksudnya, menyebut-nyebut
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sifat-sifat manusia. Judul bab ini disebutkan untuk menjelaskan

hukum memberi gelar dan meenisbatkan sifat-sifat yang tidak disukai

seseorang kepada dirinya. Ringkasnya, jika gelar itu disukai oleh yang

diberi gelar -dan tidak dilarang syariat- maka diperbolehkan. Adapun

bila tidak disukai oleh yang diberi gelw, maka hukumnya haram atau

makruh, kecuali bila gelar itu menjadi satu-satunya pilihan untuk

memperkenalkan orang yang dimaksud, dimana gelar itu telah

masyhur padanya dan tidak ada car;a membedakan dari orang lain
kecuali dengan menyebut gelar itu. Dari sisi inilah sehingga para

periwayat banyak menyebut seperti 'Al A'masy' (yang rabun), 'Al
A'raj' (yang pincang), 'Arim' (yang hitam), Ghundar (yang gemuk),

dan lain-lain. Dasarnya adalah sabda beliau SAW ketika salam pada

rakaat kedua shalat Zhuhur, dimana beliau bersabda, "Apakah seperti

yang dikatakan dzul yadain?" Imam Bukhari menyebutkannya pada

bab di atas tanpa mengutip tambahan ini. Dia berkata ketika mengutip

riwayat sebelumnya, "Di antara orang-orang terdapat seorang laki-laki
yang biasa dipanggil oleh Nabi SAW dzul yadain " Adapun riwayat
yang dia nukil dengan sanad yang mu'allaq di bab ini disebutkan

melalui sanad yang maushul pada bab "Memasukkan antara Jari-jari
tangan", di bagian awal pembahasan tentang shalat melalui Ibnu Aun,

dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ;-dllt j Jt[ 6t @pakah seperti

yang dikatakan dzul yadain?).Imam Muslim meriwayatkan dari jalur

Ayyrb, dari Ibnu Sirin, t9r-.rJr ti Sh 6 @po yang dikatakan dzul

yadain?). Ini sesuai dengan riwayat mu'allaq tersebut. Pandangan

Imam Bukhari yang memberi perincian dalam masalah ini menjadi

pendapat jumhur ulama. Sebagian mengemukakan pendapat yang

ganjil, hingga dinukil dari Al Hasan Al Bashri bahwa dia berkata,

"6ku khawatir bila perkataan kita 'humaidan ath-thawil' (si humaid
kecil yang tinggi) juga termaslk ghibah." Seakan-akan Imam Buk*rari

mengisyaratkan kepada hal itu ketika mengutip kisatr dzul yadain,

dimana di dalamnya dikatakan, "Di antara orang-orang itu terdapat

s eoran g laki -laki yang tangann y a agak p anj an g. "
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Ibnu A1 Manayyar berkata, "Imam Bukhari mengisyaratkan

bahwa menyebut perkara seperti ini bila untuk memperjelas orang

yang dimaksud dan membedakan dari selainnya adalah diperbolehkan,

tetapi bila untuk melecehkan maka dilarang." Dia juga berkata,
,'Disebutkan dalam sebagian hadits dari Aisyah tentang perempuan

yang masuk menemuinya, lalu Aisyah mengisyaratkan dengan

tangannya batrwa perempuan itu pendek, maka Nabi SAW bersabda,

'Engkau telatr menggunjingnya', sebab Aisyah RA tidak

melakukannya dalam rangka memperjelas orang yang dimaksud,

tetapi untuk mengabarkan sifatnya sehingga mirip dengan

menggunjing."

Hadits yang disebutkan di bab ini dikutip Ibnu Abi Dunya

dalam Y,ttab Al Ghibah dan Ibnu Mardawaih dalam V,rtab At-Tafstr

serta... dan... melalui jalw Hibban bin Mul*rariq, dari Aisyah, dan

ia...l

46. Ghibah (Menggunjing)

'P FU ol'6't;t',*fi t:b!l.'tsex. v,r;-:i':> ,iv lnt Jt:
.(€)"qf;htll ,ilr @,:a#f G;, *(

Dan firman Allah, "Dan janganlah sebagian knmu

menggunjing sebagian yang lain. Suftakah salah seorang di antara

lramu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah

lramu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang"'

(Qs. Al Hujuraat la9l: 12)

I Demikian ada bagian yang kosong (tidak ditulis apaprm) dalam naskah asli.
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/6 it f f'tn';" LA tbeJ'q- ,lG ;*\t *
i:; e'*, #L ht ,u nt Ji.,'t ,js ;ez \, *,
'u 

"x. 
i oK u* (t ,f e )q,L:- c: p[*5 Ay,-ita

,fr..d *; *.G; i ,z;-Ju. 6-ottut-ta$r,#.
i,a:; e';f ,ii ; ,r^rti,k *vi t+t:tk &;i

6052. Dari Al A'masy dia berkata: Aku mendengar Mujatrid
menceritakan dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,
'?.asulullah SAW melewati dua kuburan, lalu bersabd4
'sesungguhnya keduanya disiksa, dan tidaklah keduanya disircsa
lrarena dosa besar; adapun yang ini dahulu tidak menutup diri dari
kencingnya, sedangkan yang ini menyebarlmn kentsarran (fttnah)'.
Kemudian beliau minta dibawakan pelepah basah, lalu membelahnya
menjadi dua bagian. Dia menancapkan pada yang ini satu dan pada
yang ini satu. Kemudian bersabda, 'Mudah-mudahan keduanya
diringankan selama kedua pelepah ini belum kering'."

Keterangan Hadits:

(Bab ghibah dan firman Allah, "Janganlah sebagian kamu
menggunjing sebagian yang lain..." ayat). Demikianlatr Imam
Bukhari menyebutkan ayat yang tegas melarang ghibah
(menggunjing) dan tidak menyebut hukumnya, seperti halnya dia
menyebut hukum namimah setelah dua bab, dimana dia menegaskan
bahwa namimah termasuk dosa besar. Kemudian terjadi perbedaan
pendapat tentang batasan ghibah dan Mengenai
batasanny4 Ar-Raghib berkatq "seseorang menyebut aib (cacat)
orang lain tanpa ada kebufuhan unfuk menyebutnya.,, Sementara Al
Ghazali berkat4 'Batasan ghibah adalatr e,ngkau menceritakan

.qt
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saudaramu apa yarug tidak dia sukai jika perkataan itu sampai

kepadanya." Adapun Ibnu Atsir berkata dalam l<rtab An-Nihayah,

"Ghibah adalah engkau menceritakan keburukan seseorang saat dia

tidak ada meskipun hal itu benar ada pada dirinya." An-Nawawi

berkata di kitab Al Adzknr mengikuti Al Ghazali, "Ghibah adalah

menceritakan seseorang tentang apa yarlg dia tidak sukai, baik

berkenaan dengan apa yang ada pada badannya, a9atnanya, dunianya,

dirinya, fisiknya, akhlaknya hartanya, anaknya, bapaknya, istrinya,

pembantunya, pakaiannya, gerakannya, keceriaannya, atau yang

berkaitan dengannya. Baik diceritakan melalui kata-kata atau isyarat."

Dia juga berkata, "Di antara mereka yang menggunakan ta'ridh
(kiasan) dalam hal itu sangat banyak, seperti perkataan mereka,

'sebagian orang yang mengklaim berilmu berkata' atau 'sebagian

orang yang dinisbatkan kepada kebaikan' maupun yang sepertinya

dimana pendengar memahami maksudnya, begitu pula perkataan

mereka ketika menyebutnya, 'Allah memaafkan kita', 'Allah
menerima taubat kita', 'kita memohon keselamatan' dan yang seperti

itu, maka semuanya termasuk ghibah."

Adapun mereka yang berpendapat bahwa ketidakhadiran orang

yang dibicarakan tidak menjadi syarat dalam ghibah, berpegang

kepada hadits masyhur yang diriwayatkan Imam Muslim dan para

penulis kitab-kitab As-Sunan, dari Abu Hurairah, yang dinisbatkan

kepadaNabi SAW, ta'let'tf;:,Sa Pi i;.titirr 'rjri t44ir r; otluf

'-fr'J;s G'*l e. os i,r ,jd illli G ,ii e t:€ q'41:ji ,'J'6 .wk-

'aW u{t i;tt 6 *4 ,fri t, ,i$r. gotukah kamu apa itu ghibah?

Mereka berkata, "Allak dan Rasul'Nya lebih mengetahui." Beliau

bersabda, "Engkau menceritakan saudaramu aPa yang tidak dia

sulrni." Beliau berkata, "Bagaimana pendapatmu iika pada diri
saudaraht ada yang aku katakan?" Beliau bersabda, "Jika pada

saudaramu ada yang engkau katakan, maka engkau meng-ghibahnya

[menggunjingnya], dan jika apa yang engkau kataknn itu tidak ada
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pada dirinya, maka engkau telah mendustakannya."). Hadits ini
dikuatkan oleh riwayat mursal dari Al Muthalib bin Abdullah yarg
dikutip Imam Malik. Riwayat ini tidak mengaitkan dengan

ketidakhadiran orang yang dibicarakan. Hal ini menunjukkan tidak
adarrya perbedaan antara mengatakarurya ketika orang yang

dibicarakan tidak ada atau saat orang bersangkutan ada. Namun, yang

lebih kuat adalah bahwa ghibah itu khusus membicarakan orang yang

tidak ada, mengingat namanya diarnbil dari kata 'ghaib' yang berarti

tidak ada. Inilah yang ditegaskan oleh ahli bahasa.

Ibnu At-Tin berkata, "Ghibah adalah menceritakan seseorang

dengan sesuatu yang tidak dia sukai saat dia tidak ada." Demikian
juga pembatasan yang disebutkan Zamakhsyari, Abu Nashr Al
Qusyairi dalam l<ttab At-Tafsir, Ibnu Khamis dalam kitab tentang
ghibah, Al Mundziri, dan sejumlah ulama hingga Al Karmani. Dia
berkata, 'Ghibah adalah engkau berbicara di belakang seseorang

tentang apa yang dia tidak sukai jika dia mendengamya, meskipun hal
itu benar'." Disebutkan dalam hadits Sulaiman bin Jabir. ..2 danhadits

disebutkan untuk menjelaskan sifatnya namun hanya menyebut

namanya. Benar, mengatakan perkataan yang tak disukai secara

langsung di hadapan orang yang bersangkutan adalah haram

hukumnya, karena termasuk mencaci-maki.

Mengenai hukum ghibah, maka An-Nawawi berkomentar

dalam kitab Al Adzkar, "Ghibah dan namimah adalah haram

berdasarkan ijma' kaum muslimin." Beliau menyebutkan di dalam

kitab Ar-Raudhah mengikuti Ar-Raf i bahwa ghibah termasuk dosa

kecil. Namun, pernyataan ini disanggah oleh sejumlah ulama. Abu
Abdillah Al Qurthubi menyebutkan dalam kitab tafsirnya tentang

ijma' (kesepakatan) bahwa ghibah termasuk dosa besar, sebab definisi
dosa besar tepat diberlakukan padanya, mengingat telah ada ancaman

keras tentangnya. A1 Adzru'i berkata, "Saya belum melihat orang

2 Terdapat bagian yang kosong pada naskah asli.
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yang menegaskan bahwa ghibah adalatr dosa kecil, kecuali penulis

kitab Al Uddahi dan A1 Ghazali. Sementara sebagian ulama secara

tegas menyatakannya sebagai dosa besar. Jika ijma' dalam hal ini

tidak terbukti, maka barangsiapa menggunjing seorang wali Allah atau

orang bedlmu tidalc sama dengan mengguniing omng yang tidak

diketahui identitasnya. Mereka mengatakan batasannya adalah

menyebut seseorang tentang apa yang dia tidak sukai. Tentu saja hal

ini berbeda-beda sesuai perbedaan apa yang dikatakan. Terkadang

seseorang merasa sangat disakiti oleh perkataan itu. Sementara

menyakiti seorang muslim adalatr haram."

An-Nawawi menyebutkan hadits-hadits yang menunjukkan

ghibah adalah haram, di antaranya hadits Anas yang dinisbatkan

kepada Nabi SAW, t4.t ot '&;- /d'u "tubl';4 iryo';-l grti 6

/6t?il'o;kt-;,-il, :t* i,:ri:,hk E:'ty u |& .eisi&: ffr.ii
ff t?i etfr, (Ketika alat di-mi'raj-kan, aht melewati suatu kaum

yang memililci lillahlqtlat dari tembaga, mereka mencakar wajah dan

dada mereka. Atat berkata, "siapakah mereka itu wahai Jibril?" Dia

berlmta, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging

manusia dan mencela kehormatan merelm"J. Hadits ini diriwayatkan

Abu Daud dan memiliki pendukung dari Ibnu Abbas yang dikutip

Ahmad, dan hadits Sa'id bin Zud yang dinisbatkan kepada Nabi

SAw, '& j1rg.Hjr ff e iitlyl' ri;t u;ti'u'oi(Sesungguhnva

termasuk riba paling besar adalah melampaui kehormatan seorang

muslirn tanpa alasan yang dibenarlmn). Hadits ini diriwayatkan pula

oleh Abu Daud. Ia memiliki pendukung yang diriwayatkan .AiBazzar

dan Ibnu Abi Dunya dari hadits Abu Hurairah RA. Abu Ya'la

menyebutkan dari hadits Aisyah, dan dari hadits Abu Hurairah, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW , y.t i:, i +:; glJ' .l 9i d|yl'*
'ff: &, i,(l'rl. ,b 'rilgi ts g; tk 'i'Ju[ @orongsiapa makan

3 Dalam salah satu naskah dikatakan; Al Umdah'
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daging saudaranya di dunia, maka didekatkan kepadanya pada hari

kiamat lalu dikatakan kepadanya, "Makanlah dalam keadaan bangkai

sebagaimana engkau memakannya dalam keadaan hidup. Dia
memaknnnya dengan wajah menyeramkan serta berteriak-teriak".).

Sanad-nya hasan.

Dalam krtab Al Adab Al Mufrad dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

f i y$t e t7 t;a Yt &t 6 (Tidaktah seseorang menelan suapan

yang lebih buruk daripada menggunjing seorang mulcrnin). Pada kitab

yang sama dari hadits Abu Hurairah -dan dinyatakan shahih oleh Ibnu

Hibban- tentang kisah Ma'izyang dirajam karena zina disebutkan, ;;11

i 6z t."-. 
"ij * G, -i;.i; 
L"- e *o i*, * qlt ti ,!\"-pi ryu.Jti >v:)

-*'74: )tq)t tr,.b cY *t *v iio, ,*'4t q ,;A,i3r
*41 g fi n *1 S*|t tii ,p-e'a C;t Gi ls"runggrhnya seorang

laki-laki berkata kepada sahabatnya, "Lihatlah orang yang Allah
telah tutupi, tetapi dia tidak meninggalknn dirinya hingga dilempari

sebagaimana halnya anjing yang dilempari." Maka Nabi SAW

bersabda kepada keduanya, "Hendaklah knlian berdua makan

banglrai keledai ini -sambil menunjuk keledai yang mati-, apa yang

kalian berdua cela dari kehormatan labi-laki ini lebih buruk daripada

memakan bangkai ini".). Imam Ahmad dan Bukhari dalam kttab Al
Adab Al Mufrad menukil dengan sanad yarg hasan dari Jabir, dia

berkata, 4p io' *Vt Jusr:,;1*:GG ,'*r # a' ,,t:a 4t tg
q*?iit oi.rX- i"lt gl lF ,'*: (Kami bersama Nabi SAW, tiba-tiba

bertiup angin yang membawa bau busuk, maka Nabi SAW bersabda,

"Ini adalah bau orang-orang yang menggunjing kaum muloninin".).

Ancaman pada hadits-hadits ini menunjukkan bahwa ghibah

(menggunjing) termasuk dosa besar. Namun, pengkaitan dengan

kalimat 'tanpa alasan yang dibenarkan' pada sebagian jalur hadits bisa

saja tidak memasukkan ghibah yang memiliki alasan yang benar, yaitu

menceritakan apa yang benar-benar ada pada seseorang.
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Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, "I.{abi SAW
melewati dua kuburan yang keduanya disiksa" yang sudah dipaparkan

pada pembahasan tentang bersuci. Di dalamnya tidak disebutkan

tentang ghibah bahkan yang ada adalah 'menyebar namimah'. I0llnu

At-Tin berkata, "Dibuat judul tentang ghibah dan disebutkan hadits

'namimalt' karena kesamaan antara keduanya, yaitu menyebut apa

yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan ketika dia tidak ada."

Al Karmani berkata, "Ghibah adalah salah satu jenis namimah, karena

bila orang yang dinukil ucapannya mendengarkan apa yang dinukil
darinya, maka akan menyusahkannya. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Ghibah terkadang ditemukan pada

sebagian bentuk namimah, yaitu menceritakan apa yang tidak disukai

seseorang saat dia tidak ada dengan maksud merusaknya.

Kemungkinan kisah orang yang sedang disiksa di kuburnya adalah

seperti itu. Namun, mungkin pula beliau mengisyaratkan kepada

keterangan pada sebagian jalumya yang secara tegas menyebut

ghibah.Ia adalah riwayat yang dikutip Imam Bukhari dalam l<rtab Al
Adab At Mufrad dari hadits Jabir, dia berkata, * a' ,p 4t t CS

lr;U irSi $:rr16l -* J,6s qqt *,b. F *f i)- i;i ,p & *,
u,tit $ami bersama Nabi SAI/', lalu beliau mendatangi dua kuburan-

lalu disebutkan seperti hadits di atas dan dikatakan- adapun salah

satunya dia telah menggunjing manusia).

Imam Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad

yang shahih dart Abu Bakratr, dia berkata, 
"'L3 # Att ,rp Ut 7

I+rr d :r pu,ri q -ril- A:t # e gdiii- it oi&. u+;i,iut ;4
Jl\ (Nabi SAW melewati dua latburan, lalu bersabda,

"Sesungguhnya keduanya disiksa. Tidaklah keduanya disiksa karena

yang besar", lalu beliau menangis -dan di dalamnya disebutknn-

Tidaklah keduanya disiksa melainkan karena ghibah [menggunjingJ
dan kencing"). Imam Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan pula
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dari hadits Ya'la bin Syabab uh, 'q:si- f ,p 7 *j *o ht Sa oliot
*t rtJ-r1)bt'j /6t i:fr y't- og t;i,'ot ,Jui eb (Sesungguhnya

Nabi SAW melewati lcuburan yang penghuninya disil<sa, maka beliau
bersabda, "Sesungguhnya yang ini dahulu makan daging manusia."
Kemudian beliau minta dibawakan pelepah basah). Para periw ayatnya
tergolong tsiqah (terpercaya). Abu Daud Ath-Thayalisi mengutip dari
Ibnu Abbas dengan sanad yang jayyid sama sepertinya. Begitu pula
diriwayatkan Ath-Thabarani. Ia memiliki pendukung dari Abu
Umamah yang dikutip Abu la'fu Ath-Thabarani pada pembatrasan

tentang tafsir. Makan daging manusia bisa diterapkan untuk namimah
dan ghibah. Secara zhahir kisah itu hanya satu, tetapi mungkin pula
berbeda. Penjelasan tentang itu sudah dipaparkan lebih detail pada
pembahasan tentang bersuci.

47. Sabda Nabi SAWr"Sebaik-baik Pemukiman Anshar...r,

Ut ,Se :Jv'sytt *i G_.('*'* G..i ,f
.)U,i. ji\t,r;;:','$:

6053. Dari Abu Salamatr, dari Abu Usaid As-Sa,idi, dia
berkata, Nabi SAW bersabd4 "sebaik-baik pemukiman Anshar
adalah bani An-Najj ar. "

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "sebaik-baik pemukiman Anshar).
Disebutkan bagian awal hadits Abu Usaid As-Sa'idi yang sudah
dikutip secara lengkap pada pembahasan tentang keutamaan.

Kemudian penyebutan judul di tempat ini menimbulkan kemusykilan,
karena hal ini tidak ada kaitannya dengan ghibah, kecuali jika dilihat

*\t *b
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batrwa mereka yang dilebihi keutamaannya merasa tidak senang

karenanya, maka kondisi ini dikecualikan dari cakupan umum

sabdanya, i:fJ- U"r'let'l!s (Engkau menceritakan saudaramu dengan

apa yang dia tidak suka). Dengan demikian, larangan itu jika tidak

berkonsekuensi hukum syar'i. Adapun hal-hal yang berkonsekuensi

hukum syar'i, maka tidak masuk kategori ghibah meskipun yang

dibicarakan tidak menyukainya. Termasuk juga apa yang diceritakan

sebagai nasehat, yaitu berupa penjelasan kesalahan seseorang yang

dikhawatirkan akan diikuti orang lain atau memperdaya. Ini pula yang

diisyaratkan judul bab Imam Bukhari berikutnya.

Ibnu At-Tin berkata, "Dalam hadits Usaid terdapat dalil yang

membolehkan melebihkan sebagian manusia atas yang lain. Ini
berlaku bagr yang mengetahui keadaan mereka sehingga

penjelasannya dapat dijadikan pegangan untuk menempatkan manusia

pada posisi masing-masing, dan ini tidak termastk ghibah."

4 8. Dip erb olehkan Mleng hibai (Men ggunj in g) Pelaku Kerus akan

dan Orang-orang yang Dicurigai

#.t,t;Vr :Uu 'i?l W ir gta,:,s.a\tl i1t ii3?'*
i#)t ;l 4,!i t /it,'Jui;&j t' ?ut,* :ri,l -; *
,sr$'di lnt Jt-, ( 

"J 
.iyii' li o7f 

'p; fu .i,#;)t';.t'ti

o$t k; u ,t1t';4,\a a1t :Ju.iyil, 'i ;4t'"i '.rs

g,Lt;A - utlt'n;''r"rf -
6054. Dari Urwah bin Az-Zubair, sesungguhnya Aisyah RA

mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Seorang laki-laki minta izin

kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 'Beilah izin kepadanya,
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seburuk-buruk saudara dalam keluarga, atau anak dalam keluarga'.

Ketika orang itu masuk, maka beliau SAW berbicara kepadanya

dengan lemah-lembut. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau

mengatakan apa yang telah engkau katakan, kemudian engkau

berbicara kepadanya dengan lemah-lembut'. Beliau bersabda, 'Wahai

Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang

ditinggalkan manusia -atau diabaikan manusia- karena menghindari

kekejiannya'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang sabdanya,

"Seburuk-buruk saudara dalam keluarga." Penjelasannya baru saja

dipaparkan pada bab 'Nabi SAW bukan Seorang yang Keji."
Memasukkan masalah ini sebagai ghibah merupakan hal yang

diperselisihkan. Hanya saja ia adalah nasehat agar orang mendengar

waspada. Nabi SAW tidak mengatakannya langsung di hadapan orang

itu, karena kebagusan akhlak beliau SAW. Sekiranya beliau

mengatakannya langsung dihadapan orang bersangkutan, maka akan

baik, tetapi yang dimaksud sudah tercapai tanpa harus dikatakan

dihadapannya secara langsung. Jawaban tanggapan ini, bahwa yang

dimaksud adalah bentuk ghrbah terdapat dalam hal ini, meskipun ia

tidak masuk kategori ghibah yang tercela menurut syariat.

Kesimpulannya, pengertian ghibah yang disebutkan pertama

adalah dari segi bahasa. Jika dikecualikan apa yang disebutkan, maka

masuk definisi syar'i.

e6t ?'tt1 ls"rungguhnya seburuk-buruk manusia). Ini adalatr

kalimat baru sebagai alasan atas sikap beliau SAW yang tidak

mengatakan ucapan tersebut langsung di hadapan orang yang

bersangkutan. Kesimpulannya, bahwa orang yang menampakkan

kefasikan dan keburukan dibelakangnya, tidak dianggap ghibah yang

tercela. Para ulama berkat4 *Ghibah diperbolehkan pada semua
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maksud yang benar menurut syara', dimana ia menjadi satu-satunya

pilihan untuk mencapai maksud tersebut, seperti dizhalimi, minta

bantuan untuk merubah kemungkaran, minta fatwa, tuntutan di

pengadilan, memperingatkan akan keburukan (termasuk penjelasan

cacat para periwayat dan para saksi), memberi tahu kepada pemegang

kekuasaan tentang kondisi orang dalam kekuasaannya, menjawab

orang yang minta pendapat sehubungan pernikahan atau transaksi

tertentu, demikian pula orang melihat ahli fikih yang senantiasa

mendatangi ahli bid'ah atau fasik dan dikhawatirkan atasnya bisa

terpengaruh olehnya. Di antara mereka yang boleh dighibah adalah

orang-orang menampakkan kefasikan, kezhaliman, atau bid'ah. Di

antaraperkara yang masuk dalam batasan ghibah, tetapi bukan ghibah

adalah perincian terdahulu pada bab "apa yarrg diperbolehkan dari

menceritakan manusia", maka ini dikecualikan pula dari ghibah.

49. Namimai Termasuk Dosa Besar

Ut u; :,Su f6 it * ,;2t.- ir u.cb rr
€, )("1:- Uut'o'k'6. ,*Ft 9W ,*'u &:)
t.*;*;i ik,4 ir,rf G )6; 6 : Q(& i,S*,Ati
irf G; C ir;ur'S !.tr os) ,)'At 'u '# |
f e'a:E') t* i d?;t'J* - f.'rl- ;:5. tl:#i

.t:.^:J I G t ib'-rr/- ^lA 
,,5u" Ai

6055. Dari Manshur, dari Mujahid, dari lbnu Abbas, dia

berkata, '.Irlabi SAW keluar dari sebagian kebun Madinah, lalu beliau

mendengar suara dua manusia sedang disiksa di kubur mereka' Beliau

bersabda, 'Keduanya disil<sa, dan tidaklah keduanya disiksa karena

t'iit .b
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yang besar, sungguh ia adalah besar. Salah seorang di antara

keduanya tidak menutup diri dari kencing. Sedangkan yang satunya

menyebarkan namimah'. Kemudian beliau minta dibawakan pelepah,

lalu membelahnya menjadi dua -atau dua bagian- dan menjadikan satu

bagran pada kuburan yang ini serta satu lagi pada kuburan yang ini.
Beliau bersabda, 'Mudah-mudahan diringankan (sil<saan) dari
keduanya selama kedua (bagian pelepah) ini belum kering'."

Keterangan Hadits:

(Bab namimah termasuk dosa besar). Dalam bab ini
disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah dua kubur. Ia sangat jelas

mendukung judul bab karena adanya kalimat, "Sungguh ia adalah

besar." Secara detail telah dijelaskan pada pembahasan tentang

bersuci. Ibnu Hibban menshahihkan hadits dari Abu Hurairah dengan

redaksi, zlarlu. W. ,#i 14, o$t ,Sil- ?it o,k j 6laopun yans

satunya menyakiti manusia dengan lisannya dan menyebar namimah

di antara merekn).

Catatan

Sebagian ulama mengemukakan kesesuaian dalam

mengumpulkan kedua sifat ini, yaitu bahwa banakh adalah awal

daripada akhirat. Perkara pertama yang diputuskan pada hari kiamat
dari hak-hak Allatl adalah shalat. Sedangkan dari hak manusia adalatr

masalah darah (pembunuhan). Pembuka shalat adalah bersuci dari
hadats dan kotoran. Sedangkan kunci perkara darah adalah ghibah.
Begitu pula usaha menyebar namimah di antara manusia dengan cara

menebar 'fitnah' (cobaan) yang dapat menimbulkan pertumpahan

darah.



50. Apa yang Tidak Disukai dariNamimah

"jt *t t .Ci"s r:# FJ.,yr # "tlti itl"h) ,15',

.+tj
Firman Allah, "Yang banyak mencela, yang kian ke mari

menghambur fitnah." (Qs. Al Qalam [68]:11) "Kecelakaanlah bagi

setiap pengumpat lagi pencela." (Qs. Al Humazah [10a]: l) Kata

yahmizu, y almizu, dan y a' ibu memiliki makna yang sama.

,jt,>:-,.tt;i';>*, tt,';'M Ar.L t k :Jv 11,i ,p9r. (_/' (_ ,

l;,t:-.t l5* *j ff \t 'U olt i;; ,AL i6 ,otkL

.A6 a?)t

6056. Dari Hammam, dia berkata: Kami bersama Hudzaifah,

maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya seseorang menyampaikan

pembicaraan kepada lJtsman." Hudzaifah berkata, "Aku mendengar

Nabi SAW bersabda, 'Tidak akan masuk surga orang yang suka

menyebarkan fitnah di antara manusia. "

Keteransan Hadits:

(Bab apa yang tidak disukni dari namimah). Seakan-akan dia

mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa sebagian pembicaraan

yang disampaikan kepada orang lain dengan tujuan merusak adalatt

diperbolehkan jika orang yang dibicarakan adalah kafir. Ini sama

halnya dengan dibolehkannya mematai-matai di negeri kafir dan

menyampaikan informasi yang berbahaya dari mereka.
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t*. eU iU,.6 ,j6 ,:.ii (Firman Allah, "Yang banyak
,.aa

mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah."). Ar-Raghib
berkata, "Kalimat 'hamaza al insan' bermakna menggunjing
seseorang. Adapun kata 'an-nammu' adalah menarnpakkan berita
yang telah dibumbui. Asal kata namiimah adalah bisikan dan gerakan.

V$'#.: *i X- ,til ti* ,p. ,5.'t (Kecelakaan bagi setiap

pengumpat dan pencaci maki. Kata 'yahmint', 'yalmizu', dan 'ya'ibu'
memiliki malom yang sama). Demikian dinukil kebanyakan periwayat.

Namun, dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata q('Jj21

dan saya kira ini merupakan kesalahan dalam penulisan naskah. l/
Humazah adalah orang yang banyak mengumpat dan mencela.

Sedangkan al-lamz artinya mencari-cari kekurangan seseorang. Ibnu
At-Tin menyebutkan bahwa kata al-lamz artinya aib ftekurangan)
pada wajah, dan hamz adalah aib pada tengkuk. Namun, sebagian

mengatakan sebaliknya. Ada pula yang mengatakan, al hamz adalah

memecah dan al-lamz adalatr menusuk." Atas dasar ini, maka makna
keduanya adalatr sama, karena maksud 'memecah' adalah

menghancurkan kehormatan, sedangkan 'menusuk' adalah

meruntuhkan kehormatan. Al Baihaqi menukil melalui sanad-ny.a dai
Ibnu Juraij, dia berkata, "Al Hamz terjadi melalui mat4 mulut, dan

tangan. Adapun al-Lamz terjadi melalui lisan."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu
Nu'aim, dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Hammam, dari
Hudzaifah. Suffan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri, Manshur adalatr

Ibnu Al Mu'tamir, Ibratrim adalah An-Nakha'i, dan Hammam adalah

Ibnu Al Harits. Para periwayat dalam sanad hadits ini berasal dari
Kufah.

t t ,Jt eU >V') 'ttt (Bahwa seseorang menyampailcan

pembicaraan). Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

Adapun Utsman yang dimaksud adalah lbnu Affan, aminrl mukminin.
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U;l |Sul (Hudzaifuh berkata). Dalam riwayat Al Mustamli

disebutkan, "Hudzaifah berkata kepadanya." Imam Muslim mengutip

dari Al A'masy, dari Ibrahim, "Hudzaifah berkata dengan maksud

memperdengarkan kepada orang itu."

z:;J b\ | Qidak akan masuk surga). Maksudnya, tidak

masuk surga pada kali pertama.

"cr6 lorang yang suka menyebar fitnah). Kata qattaat artinya

nammaam. Disebutkan juga dengan kata nammaam dalam riwayat

Abu Wa'il dari Hudzaifatr yang dikutip Imam Muslim. Dikatakan,

perbedaan antara q attaat dan nammaam bahw a nammaarn menghadiri

pembicaraan, lalu memindahkan kepada orang lain. Sedangkan

qattaat adalatr mencuri pembicaraan tanpa diketatrui kemudian

memindahkan apa yang dia dengar. Al Ghazali berkata yang secara

ringkasnya, "Menjadi keharusan bagi yang didatangi orang yang suka

menyebar fitnah agar tidak membenarkan berita itu dan tidak boleh

menduga bahwa orang yang dibicarakan adalah seperti itu serta tidak

berusaha meneliti kebenaran berita. Bahkan hendaknya dia melarang

orang yang menyampaikan berita dan mencela perbuatannya, lalu

membencinya bila tidak mau berhenti. Tidak boleh merespon apa

yang dikatakan penyebar fitrnah agar dia tidak menjadi sepertinya."

An-Nawawi berkata, "Semua ini berlaku apabila dalam penukilan

berita itu tidak ada maslahat syar'i, karena jika ditemukan maslahat

syar'i niscaya hukumnya menjadi mustahab (disukai) atau justru

wajib. Seperti seseorang mengetahui ada yang ingin menzhalimi orang

lain, maka hendaknya dia memberitahu kepada orang bersangkutan

agar berhati-hati. Demikian pula orang yang mengabarkan kepada

pernimpin atau pemilik kekuasaan tentang perilaku pembantunya.

Semua ini tidak terlarang."

A1 Ghazali berkata yang secara ringkasnya, "Namimah adalah

memindahkan perkataan kepada olang yang dibicarakan. Kemudian ia

tidak khusus pada kondisi demikian. Bahkan batasannya adalah
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membeberkan apa yang tidak disukai untuk diketahui, baik yang tidak

menyukai adalah orang yang dinukil perkataannya atau orang yang

diberitahu atau selain keduanya. Dalam hal ini, baik yang dinukil

adalah perkataan atau perbuatan, berupa aib maupun bukan. Hingga

jika seseorang melihat orang lain menyembunyikan miliknya, lalu

disebarluaskan, maka dianggap namimah."

Para ulama berbeda pendapat tentang ghibah dan namimah,

apakah keduanya sama atau tidak. Pendapat yang paling kuat adalah

bahwa keduanya berbeda, karena namimah adalatr memindahkan

keadaan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuannya dengan

tujuan merusak, baik dia mengetahui atau tidak. Sedangkan ghibah

adalah menceritakan seseorang saat dia tidak ada tentang sesuatu yang

dia tidak sukai. Dengan demikian, namimah bertujuan merusak dan ini

tidak disyaratkan pada ghibaft. Sedangkat ghibaft dilakukan saat

orang yang dibicarakan tidak ada. Namun, keduanya memiliki

kesamaan pada selain hal-hal tersebut. Kemudian di antara para ulama

ada yang mensyaratkan dalam ghibah, hendaknya orang yang

dibicarakan tidak hadir.

51. Firman Allah, )t? Ji \&ti "Dan Jauhilah Perkataan

Dusta."(Qs AI llajj [22]: 30)

,lt JiLfr-n u :JG *:, ):t?\t 'uUt *i;-j ,tj *
.tr ? : Lt b Ll;- oi Lv lt .#,F6 yr|p6

,i:>tf;y,yr,#lt,:,;l lv
6057. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa tidak meninggallcan perkataan dusta dan

melahtlrnnnya serta kebodohan, mala Allah tidak membutuhkan
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perbuatannya meninggalkan makan dan minum." Ahmad berkata,

"Seseorang memahamk an s anad-nya kepadaku."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Dan jauhilah perkataan dusta"). Ar-

Raghib berkata, "Az-Zuur artinya dusta. Disebut zuur (pengkok),

karena menyimpang dari kebenaran. Az-Zaur artrnya miring/condong.

Kesesuaian judul ini untuk mengisyaratkan bahwa perkataan yang

dinukil melalui namimah bisa benar dan bisa juga dust4 maka yang

dusta adalah lebih buruk.

Imam BuLtrari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ahmad bin

Yunus, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al Maqburi, dari bapaknya, dari Abu
Hurairah RA. Ahmad bin Yunus adalah Ahmad bin Abdullah bin
Yunus, dinisbatkan kepada kakeknya. Hadits di bab ini sudah

disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang puasa yang dikutip
melalui Adam bin Abi Iyas, dari Ibnu Abi Dzi'b, sama seperti sanad

danmatan (kandungan) hadits di atas.

i:su1 ,yt dfrll r,iii 
'ltt (Ahmad berkata, "seseorang

memahamkan sanadnya kepadaku'). Ahmad yang dimaksud adalah

Ibnu Yunus yang disebutkan pada sanad-nya. Artinya, ketika dia

mendengar hadits dari Ibnu Abi Dzi'b, dia tidak merasa yakin dengan

sanadnya dari pernyataan syaikhnya, maka seseorang yang

bersamanya dalam majlis itu memberi pemahaman kepadanya. Abu
Daud menyelisihi riwayat Bukhari ketika mengutip hadits ini dari

Ahmad bin Yunus, tetapi pada bagian akhir dia berkata, "Ahmad

berkata, 'Aku memahami sanad-nya dari Ibnu Abi Dzi'b, dan hadits

itu dipahamkan kepadaku oleh seorang laki-laki yang ada di

sampingnya. Aku kira dia adalah anak saudaranya'." Demikian juga

diriwayatkan Al Ismaili dari Ibrahim bin Syarik, dari Ahmad bin

Yunus. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan Imam Bukhari, sebab

indikasi riwayatnya menyatakan matan hadits itu dipahami oleh
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Ahmad dari gurunya, tetapi dia tidak memahami sanadnya dat',
gurunya itu. Berbeda dengan apa yang dikatakan Abu Daud dan

Ibrahim bin Syarik. Dengna demikian dipahami bahwa Ahmad bin
Yunus menceritakannya dalam dua versi. Al Karmani melakukan
kerancuan dengan berkata, "Kalimat 'dipahamkan kepadaku' artinya
tadinya aku lupa sanad ini, lalu diingatkan kepadaku oleh seorang

laki-laki." Letak kerancuan adalah sikapnya menisbatkan lupa kepada

Ahmad bin Yunus, lalu diingatkan oleh seseorang sesudatr itu.
Padahal yang benar tidak demikian. Bahkan maksudnya adalah, ketika
dia mendengarnya dari Ibnu Abi Dzi'b, maka tidak jelas baginya
sebagian kata, baik menurut versi Imam Bukhari (yaitu sanadnya)
mauprm versi Abu Daud (yaitu matannya). Saat itu ada seseorang
disampingnya, seakan-akan dia menanyainya tentang apa yang belum
dipahaminya, lalu orang itu menjelaskannya. Beberapa waktu
kemudian, setelah dia mulai mengajarkan hadits, maka
diterangkannya kejadian tersebut dan dia tidak mau menisbatkan
langsung kepada Ibnu Abi Dzl'b tanpa menjelaskan apa yang terjadi.
Peristiwa seperti itu te{adi pula pada sejumlah ahli hadits. Hingga Al
Khathib membuat satu bab k*rusus untuk persoalan ini dalam kitabnya
AI Kifayah. Perhatikanlah perkataannya, "Dipatramkan kepadaku oleh
seorang laki-laki disampingnya", yakni disamping Ibnu Abi Dzi,b.

Kemudian Al Kamrani berkata, "Maksudnya seorang laki-laki
yang agung. Pemberian 'tanwin' menunjukkan kepada hal tersebut.
Maksudnya adalah memuji syaikhnya (Ibnu Abi Dzi'b) atau laki-laki
lain yang memberi pemahaman kepadanya." Namun, tidak ada
kejelasan tentang pengagungan laki-laki yang memberi pemahaman
itu hanya dengan dasar kata rajulun (seseorang laki-laki). Bahkan
yang tampak, dia lupa nama laki-laki itu sehingga diungkapkan
dengan kata 'rajulun', atant dia sengaja tidak ingin menyebutkan
namanya. Adapun pujian kepada syaikhnya, tidak ada dalam kalimat
yang mengindikasikan kepadanya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Abi Dzi'b adalatr Muhammad
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bin Abdurrahman bin A1 Mughirah Al Makhzumi. Dia memiliki dua

saudara laki-laki, yaitu Al Mughirah dan Thalut. Saya belum

menemukan keterangan tentang nama anak saudaranya tersebut dan

tidak pula nama bapaknya (siapa di antara kedua saudaranya yang

memiliki anak itu).

Ibnu ArTin berkata, "Makna zhahir hadits adalah, siapa

melakukan ghibah saat puasa, maka puasanya batal, dan ini menjadi

pendapat sebagian ulama salaf. Adapun jumhur menyelisihinya.

Namun, makna hadits bahwa ghibaft termasuk dosa besar dan dosanya

tidak bisa ditutupi pahala puasa. Seakan-akan pelakunya seperti orang

yang tidak puasa.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataannya ini perlu

didiskusikan, karena hadits pada bab ini tidak menyinggung masalah

ghibah. Hanya saja disebutkan 'perkataan dusta dan melakukannya

serta kebodohan'.

46 N ;5 lUatra Allah tidak membutuhkan). Ini adalah

kalimat majaz bahwa Allah tidak menerima puasanya.

52. Apa yang Dikatakan tentang Orang yang Bermuka Dua

*abt * UtiG ilG ^-?ut',r,:r;;":; ,rj * *, ,r) ,r
,iS qlt c;p3)t ri ar ry iqt i'i ,l,1t ? "u y ,*t

.i", ,:t,3^') y-y. ,'t'y
6058. Dari Abu Shalih, dari Abu U*arrf, RA dia O*u,u,

Nabi SAW bersabda, "Engkau mendapati di antara seburuk-buruk

manusia pada hari kiomat di sisi Allah adalah orang yang bermuka

dua, yaitu orang yang datang kepada mereka dengan satu muka dan

datang kepada yang lain dengan muka yang lain pula."
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Keteransan Hadits:

Disebutkan hadits Abu Hurairatr dan di dalamnya terdapat

penafsiran 'bermuka dua'. Hal ini masuk pula salah satu bentuk

namimah.

u'tit ttV "U .Y, (Engkau mendapatlmn di antara seburuk-

buruk manusia). Demikian disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani,

yaitu dengan kata syiraar dalam bentuk jarnak. At-Tirmidzi

meriwayatkannya dari Abu Muawiyatr, dari Al A'masy deirgan

redaksi, /gr 7 ;;';tl lsrtungguhnya diantara manusia yang buntk).

Sudatr disebutkan pula pada bagian awal pembahasan tentang

keutamaan melalui Umarah bin Al Qa'qa', dari Abu Zrtr'ah, dari Abu

Hurairah, /61]} ;t:f (Katian mendapatkan manusia yang buruk).

Imam Muslim meriwayatkamya melalui jalur ini dari Ibnu Syihab,

dari Sa'id bin Al Musayyab, dengan redaksi, ri ,rt'3r 7 'U'OyY

*r#j, (Kalian dapati diantara manusia yang buruk adalah orang

yang bermuka dua). Abu Daud meriwayatkannya dari Sufyan bin

Uyainatr, dari Abu Az-Zirad, dari Al A'raj, grg j, j5 arir ? 'U

(diantara manusia yang buruk adalah yang bermukl dua). Imam

Muslim mengutip pula dari Malik bin Abi Az-Zirnd, ri orrlr 7'U'oi
g#it $esungguhnya diantara manusia yang buruk adalah yang

bermuka dua). Akan disebutkan pada kitab Al Ahkam (hukun-

hukum) melalui hak bin Malik, dengan redaksi, ,#jr ri ,Or 7, b1

(Sesungguhnya manusia yang buruk adalah yang berrnut* dua).

Redaksi seperti ini disebutkan juga oleh Imarn Muslim. Malna

redaksi-redaksi ini saling berdekatan. Kata ,-t$ 7 dipahami dalam

konteks riwayat yang mengatakan, /61 7';r2 (ermasuk sebuntk-

buntk manusia). Pensifatan sebagai 'sebunrk-bunrk manusia' atau

'termasuk seburuk-buruk manusia' adalah sebagai penekanan dalam
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hal tersebut. Sedangkan riwayat, urtlt ';'i (manusia yang paling

buruk), merupakan salah satu dialek dari kata p. Semua kata ini

memiliki makan yang sama, hanya saja yang diberi tarrbahan alif
jarang digunakan.

Mungkin juga yang dimaksud 'manusia' terbatas pada dua

kelompok yang saling berlawanan seperti dalam hadits itu, karena

setiap salah satu di antara keduanya menjauhi yang satunya secara

zhahir sehingga tidak mungkin mengetahui rahasia-rahasia kelompok

yang lainnya, kecuali dengan cam yang disebutkan, yaitu menipu

kelompok itu untuk mengetahui rahasia mereka, maka orang ini

adalah yang paling buruk di antara mereka. Namun, yang lebih utama

kata 'manusia' dipahami menurut makna yang umum, karena sisi

celaannya lebih keras.

Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dari Abu Syihab, dari Al
A'masy dengan redaksi, ,/#it ti yt Y 7 b (Termasuk seburuk-

buruk ciptaan Allah adalah yang bermuka dua). Al Qurthubi berkata,

"Hanya saja orang yang bermuka dua dikatakan sebagai seburuk-

buruk manusia, karena keadaan seperti itu adalah keadaan orang

munafik. Dia bergelut dengan kebatilan dan dusta serta menimbulkan

kerusakan di antara manusia."

An-Nawawi berkata, "Orang yang bermuka dua adalah orang

yang mendatangi setiap kelompok dengan apa yang membuat

kelompok itu ridha. Dia menampakkan kepada mereka sebagai bagian

dari mereka dan menyelisihi lawan mereka. Ini adalah perbuatan nifaq

dan dusta yang nyata serta penipuan untuk mengetahui rahasia kedua

kelompok. Ini termasuk mudaahanaft (siasat) yang diharamkan." Dia

berkata, "Adapun yang dikerjakan untuk perbaikan di antara dua

kelompok, maka ia adalah terpuji." t]lama selairrnya berkata,

"Perbedaan antara keduanya, bahwa yang tercela adalah orang yang

menghiasi perbuatannya bagr setiap kelompok, lalu memburuk-

burukkannya di hadapan kelompok lain dan mencela masing-masing
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kelompok itu di hadapan kelompok yang berseberangan de,ngannya.

Adapun yang terpuji adalatr menyampaikan perkataan yang

mengandung perbaikan, menyampaikan berita baik y"ng bisa

disampaikan lalu menyembunyikan selain itu." Perbedaan ini
dikuatkan riwayat Al Ismaili dari Ibnu Numair, dari Al A'masy, g.

,rY ;rh.:r:i;t ity *4:t:y C\ @rang yang datang kepada

mereka itu dengan membawa berita pihak lain dan datang kepada

pihak lain membawo berita moeka).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sekelompok ulama memahmri

hadits ini sebagaimana zhahirnya. Pe,lrdapat ini lebih tepat. Namun,

sekelompok ulama menalarilkannya bahwa yang di maksud adalah

orang yang memperlihatkan perbuatannya sehingga orang-orang

melihat kekhusyu'annya agar dianggap dirinya takut kepada Allatr.
Dengan demikian, mereka menghormatinya. Padahal sebenamya dia
tidak seperti itu." Dia berkata, "Pandangan ini memiliki kemungkinan
diterima bila hadits itu hanya menyebut bagian awalnya, sebab ia bisa

termasuk 'bermuka dua', tetapi kelanjutan hadits menolak penakwilan

ini, yaitu kalimat, 'Datang kepada satu pihak dengan satu wajah dan

datang lrepada pihak lain dengan wajah lain pula' ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada riwayat At-Tirmidzi hanya

disebutkan bagran awal hadits, hanya saja riwayat-riwayat lain
menunjukJcan bahwa periwayat hadits itu telah meringkasnya. Riwayat
yang dimaksud dalam nukilan At-Tirmidzi berasal dari Al A'masy.
Sementara di tempat ini dinukil pula dari Al A'masy secara lengkap.

Adapun riwayat Ibnu Numair yang saya sitir sebelumnya menolak
penakwilan tadi. Imam Bukhari meriwayatkan di trtab Al Adab Al
Mufrad melalui jalur lain, dari Abu Hurairah, 'iti ;;+7t g:d. .,jfr I
4f ok gidak patut bagi orang yang bermuka dua menjadi orang

yang dipercaya). Abu Daud meriwayatkan dari hadits Ammar bin
yasir, diaberkata, ,;Uit ei-'n ots glt'd g(i,*r'n og,;r :,iirr jA,Se

L-
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)6 ,y |tiU, (Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa bermuka dua di

dunia, maka pada hari kiamat dia memiliki dua lisan dari neraka".)-

Sehubungan dengan masalah ini diriwayatkan pula dari Anas yang

dikutip Ibnu Abdil Barr dengan redaksi seperti di atas. Hal ini

mencakup apa yang dikutip Ibnu Abdil Barr dari orang yarLg

mengatakannya. Berbeda dengan hadits di bab ini yang telah

ditafsirkan dengan arti orang yang mondar-mandir di antara dua

kelompok manusia.

53. Orang yang Mengabarkan kepada Sahabatnya Apa yang

Dikatakan tentang Dirinya

* nt J;t'r* ,JG ^* ?nr ,-*: l-y i.t ,r J.ts ,-r-i ,f,/
u+r\3J tt:)i c Atj :;i\t'n .tr3i6 J4 *: * ?nt

+)';A,ir;6 *3 *ht;*. ytJ;rqG,!t*j
:;:n b'u t| e:ri u,;; ?ttr ;t :JG:

6059. Dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata:

Rasulullah SAW membagi suatu pembagian, lalu seorang laki-laki

dari kaum Anshar berkata, "Demi Allah, Muhammad tidak

menginginkan ridha Allah dengan pembagian ini." Aku pun datang

kepada Rasulullah SAW dan mengabarkannya' Wajah beliau berubah

dan bersabda, "semoga Allah merahmati Musa, sungguh beliau telah

disakiti lebih daripada ini, lalu beliau bersabar."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang mengabarkan kepada sahabatnya apa yang

dilratalran tentang dirinya). Sudah disebutkan bahwa menukil berita
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yang tercela adalah jika dimaksudkan untuk merusak. Adapun yang

berkeinginan memberi nasehat, berlaku jujur, dan tidak menyakiti,
maka tidak tercela. Namun, sangat sedikit orang yang mampu
membedakan kedua perkara itu, maka yang lebih selamat adalah

menahan diri untuk tidak menyampaikan berita apapun.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud ketika
menyampaikan berita kepada Nabi SAW tentang perkataan seseorang,

'?embagian ini tidak menginginkan wajah Allah." Penjelasannya

secara tuntas akan dipaparkan pada bab "Bersabar atas Perkara yang

Menyakitkan".
,t., ,A,.i -a#) 

'4re 

(Wajahnya berubah). Maksudnya, terjadi perubahan

raut wajahnya karena marah. Al Kasymihani menukil dengan kata
tamaghghara (dengan huruf ghain), artinya wama wajahnya
berubah menjadi seperti kuning kemerah-merahan. Maksud Imam
Bukfiari menyebutkan judul bab ini untuk menjelaskan bolehnya
menyampaikan berita untuk memberi nasihat, karena Nabi sAw tidak
mengingkari perbuatan Ibnu Mas'ud saat menyampaikan berita
tersebut. Bahkan beliau marah atas perkataan orang itu. Kemudian
beliau bersikap santun dan bersabar atas hal yang menyakitkannya.
Hal itu dilalqftan untuk meneladani Nabi Musa serta mempraktek&an
firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 90, 9#\ it$i @aka
ilan i I a h p et unj uk m er eka).

54. Apa yang tidak Disukai dari Saling Memuji

\t*U'*:Jti;;
")i-'i{ihf ,Jub ,+41 e *

I o, z t

G.t f d-r
| * ,t z :,

-h:bt,P
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6060. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata, 't'{abi

SAW mendengar seseorang memuji orang lain secara berlebihan

dalam memujinya, maka beliau bersabda, 'Kamu telah membinasakan

-atau kamu telah memotong- punggung laki-laki ittt'."

\t,* Ut + ;i >a;'oi ;)'* iK. J ;,f!)t * *
,l--'t * ht ;* o;t iw ,tP P3 ilL ;rC *:t *?
\ Lr6 iLi ot{',t1 -t:)t-c f fr-'aew'&'eb ,i!l*,-j

,1#?tt 1,U;? ^fl ,si-ot{',t1 ,tk;tk}i iW'a- J.

.tLlt lt* 6;.\j
.A),!9,f i*iiC

6061. Dari Abdurratrman bin Abi Balcah, dari bapaknya,

"seorang laki-laki disebut di sisi Nabi SAW, lalu seorang laki-laki

memujinya dengan kebaikan, maka Nabi SAW bersabda, 'Kasihan

engkau, engkau telah memenggal leher sahabatmu -beliau
mengatakannya berulang kali- apabila salah seorang kamu memuji

dan tidak bisa dihindari maka hendaklah dia mengatakan, 'Alat kira

begini dan begini -jika dia melihat orang itu demikian- dan Allah

yang memperhitungknnnya. Alat tidak mensucikan seorang pun atas

Allah'. " Wuhaib berkata dari Khalid, "Celaka engkau."

Keteransan lladits:

Kata tamaadufu wtrnya berlebihan dalam memuji. Adapun

tamadduh artinya membebani diri dalam memuji. Sedangkan

mumaadafuah artirrya memuji satu sama lain. Seakan-akan Imam

Bukhari membuat judul bab berdasarkan sebagian kandungan hadits,

karena redaksi hadits lebih umum, baik pujian itu dari dua pihak
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mauprm dari satu pihak. Namun, mungkin juga pola kata tafaa'ul
(yakni pola kata yang menunjukkan perbuatan dari dua pihak) tidak
dimaksudkan oleh makna zhahfu hadits. Imam Bukhari membuat judul
untuk hadits ini pada pembahasan tentang kesaksian, "Apa yang tidak
disukai dari berlebihan dalam memuji.,,

Imam Bukhari menyebutkan dua hadits dalam bab ini. Hadits
pertama adalah hadits Abu Musa, "Muhammad bin Ash-Shabbah
menceritakan kepada kami...", yakni AlBazzar. Di tempat ini dalam
riwayat Abu Dzar disebutkan, "Muhammad bin Shabbah." Semua
versi tersebut sudah dikutip pada pembahasan tentang kesaksian
berkenaan dengan hadits ini. Imam Muslim mengutip pula darinya,
"Abu Ja'far Muhammad bin Ash-shabbah menceritakan kepada
kami."

Hadits ini dikutip Imam Bukhari dan Muslim dari satu orang
guru. Juga termasuk hadits yang disebutkan Imam Bukhari dengan
sanad dan matan yang sama pada dua tempat tanpa melakukan
perubahan apapun. Ini jarang ditemukan dalam kitabnya. Imam
Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dari Muhammad bin Ash-
shabbah. Abdullah bin Ahmad berkata setelah mengutip hadits ini
dari bapaknya, "Abdullah berkata, dan aku mendengarnya langsung
dari Muhammad bin Ash-Shabbah". Ismail bin zakaiya (guru
Muhammad bin Ash-Shabbah) adalah Ar Khulqani. sedangkan nama
panggilan Buraidah adalah Abu Burdah sama seperti nama panggilan
kakeknya, yaitu gurunya dalam riwayat ini. Kalimat .dari Buraid,
dalam riwayat ini disebutkan 'Buraid menceritakan kepada kami,
dalam riwayat Al Ismaili.

Ft ,* *" *'t *i # n' *l; dt e (Nabi sAW
mendengar seorang laki-laki memuji seorang laki-laki). Saya (Ibnu
Hajar) belum menemukan keterangan tegas tentang nama keduanya.
Hanya saja diriwayatkan Imam Ahmad dan Bukhari dalam l<ttab Al
Adab Al Mufrad dari Mihjan bin Al Adra' Al Aslami, diaberkata, bi
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et..Jf,t {p io' ,* il' 'lbr 
Eot"lullah SAW memegang tanganlar),

lalu disebutkan hadits, t#6 srii 'i ,) Jtit ,r.t6- iht6$ ta,l,.Jr''Seld

'l({i5'idyJ-j r ir.3i i,Sui a? S 6drou masuk masjid dan ternyata

seorang laki-laki sedang shalat. Beliau bertanya kepadalat,
"Siapakah ini?" Ahr pun memuji orang itu dengan menyebut

kebailrannya. Beliau bersabda, "Diam, jangan perdengarlcan

lrepadanya sehingga dapat membinasakannya".). Dalam riwayat lain
darinya disebutkan, t:6t tSi'o:/ti rii eir Jh 6-',iii 6*" berkata,

"Wahai Rasululloh, ini adalah fulan dan ini... dan ini..."). Dalart
riwayat lain lagi, #1 ft'u jt ,;y'-, *-Nt #i ,#t',y $', Lyi rii

*r-Nt (ni adalah fulan, ia termasuk penduduk Madinah yang paling

bagus shalatnya, atau paling banyak shalatnya di antara penduduk
Madinah). Sangat mungkin batrwa orang yang dipuji Mihjan adalatr

Abdullatt Dzu An-Najadain Al Muzani. Dalam biografinya disebutkan

sifat-sifat yang mirip dengan ini.

..i{t (Sangat berlebihan). Yuthrii artinya berlebihan dalam

memuji. Saya akan menyebutkan tentang hal itu dalam hadits

sezudaturya.

,;4, ,it (Doto* pujian). Pada penrbatrasan telrtang kesaksian

disebutkan, gU, j , sementara dalam riwayat lain disebutkan, 
'J;7$ @alam memujinya). Namun, versi yaog pertarna yang dijadikan

pegangan.

;1}, # :# 'ti- Ffgf ti gungguh tcatian tetah

membinasakan --atau kalian telah memotong- punggung laki-laki
itu). Demikian disebutkan disertai keraguan. Begitu pula dalam

riwayat Imam Muslim. Lalu akan disebutkan pada hadits Abu Bal<ratl

yang sesudahnya dengan redaksi, 'O."t:o |* t.in @ngtrau

memenggal leher sahabatmu), tapi keduanya memiliki malara yang
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sama. Masing-masing redaksi memaksudkan kebinasaan, karena orang

yang dipenggal lehernya s:rma dengan dibuuuh. Sedangkan orang

yang dipotong punggungnya niscaya akan binasa.

Hadits kedua diriwayatkan dari Adam, dari Syu'bah, dari

Khalid, dari Abdunahman bin Abi Balcah, dari bapaknya. Khalid
yang dimaksud adalatr N Hadzdza'. Demikian ditegaskan Imam

Muslim dalam riwayatnya dari Ghundar, dari Syu'batr.

fp ki * ,,ft *3 * &r ja uSr + ;.s *:';tl
(Sesungguhnya seorang laki-laki disebut di sisi Nabi SAW, lalu
seorang laki-laki memujinya dengan kebailran). Dalam riwayat

Ghundardisebutkan, *, ir'& ig J*i'tJt.f)b 6lt Jt :)$-ivi
*?3 rk e +'J:zri'{j (oro berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada

sesudah Rasulullah SAW yang lebih utama dainya dalam perlwra ini
dan ini"), barangkali yang dimaksud adalah shalat, berdasarkan

keterangan yang akan disebutkan.

c$l (fusihan engkau). Int adalatr kalimat rahmat dan kasih

sayang. Sedangkan wail adalah kata yang menunjuft&an siksaan.

Namun, terkadang kata wail digunakan pada tempat watf;a seperti
yang akan saya sebutkan.

t1,srr f'!i |+tb ',* |iLi (Englcau memenggal leher

sahabatmu. Beliau mengatakannya berulang kali). Dalam riwayat
Yazidbin Zurai', dari Khalid AlHadzdza' pada pembahasan tentang

kesaksian disebutkan, t:)t-,, ,|!€V '6b 'c.Llri ,:g,"tb '61 'Afi '*;;
(Kasihan engkau, engkau memenggal leher sahabatmu, engkau

memenggal leher sahabatmu, berulang kali). Pada riwayat Wuhaib
yang akan saya sitir disebutakn bahwa beliau SAW mengucapkannya

tiga kali.

'€bf i:tl'irt (Bila salah seorang kalian).Dalam riwayat yazid

binZurai'disebutkan, Oti ,11 SG j lAetUu bersabda, "Bila...").
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I Qidak dapat dihindari). Maksudnya, tidak ada caru

baginya untuk meninggalkannya. Ini semakna dengan perkataan,

'Menjadi keharusan." Mungkin juga berasal dari kata fuaul, artinya

kekuatan.

G;"i'g \ki tk ;i Sili lttendaklah berkata, "Aku bira

begini dan begini", ii! d;a 
.m.en!uSa). 

Dalam riwayat Yazid bin

Ztxal' disebutkan, 3U.s il{ 0l5 ol (Jika dia mengetahui hal itu).

Demikian pula dalam riwayat Wuhaib.

a; iitri (Dan Altah yang yeng memperhitungkannya). Kata

fuasiibuhu artinya cukup bagrnya. Mungkin juga ia mengikuti pola

kata fa'ifl dengan dasar kata hisaab, artinya Allah memperhitungkan

a6slannya, karena Dia mengetahui hakikatnya. Ath-Thayyibi, "Ia
merupakan kelengkapan ucapan. Kalimat ini dalam bentuk syarat

(conditionaD untuk menjelaskan keadaan pelaku dari kata kerja,

"hendaklah me,ngatakan." Artinya, hendaklah dia mengatakan, "Aku
kira fulan begini", jika dia mengira seperti itu. Namun, Allah yang

mengetatrui hakikafrya, karena Dia yang akan membalasnya. Dalam

hal ini tidak boleh mengatakan, 'Aku meyakini atau mengetahui

dengan sebenarnya akan hal itu'.

.r;f iirr * gi- \j (Dan tidak disucikan seorang pun atas

AUah). Demikian dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli.

Sementara dalam rirvayat Al Kasymihani disebutkan, 8i-'lt (oo"

tidak mensucikan). Pelakunya adalah orang yang dimaksud

pembicaraan di awal, yaitu yang dikatakan kepadanya, "Hendaklah

dia mengatakan." Demikian pula dalam keb,anyakan riwayat.

Sementara dalam riwayat Ghundar disebutkan, Gi3i \i (Dan alat

tidak mensucikan), yakni aku tidak memastikan ak*rir bagi seseorang

dan tidak pula apa yang ada dalam hatinya, karena tidak diketatrui.

Lalu digunakan kata yang menunjukkan berita padahal artinya adalah

larangan. Maksudnya, janganlah kamu mensucikan seorang pun atas
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Allah, karena Dia lebih mengetatrui daripada kamu.

.i.e ,* #j lt| (lYuhaib berkata dari Khalid). Maksudnya,

melalui sanad yang disebutkan di awal.

cNJ (Celaka engkau). Maksudnya, tercantum dalarn

riwayatnya dengan kata, |ltS sebagai ganti, l$iS $asihan engkaul.

Ibnu Baththal berkata, "Kesimpulan larangan itu adalatr, barangsiapa

memuji orang lain secara berlebihan, sedangkan apa yang dipuji itu
tidak ada pada diri orang yang dipuji, maka akan menimbulkan sifat

ujub (bangga pada diri sendiri) karena mengira bahwa dia memang

seperti itu. Bahkan bisa saja dia menyia-nyiakan amalan dan berbekal

kebaikan karena berpegang dengan sifat yang disandarkan kepada

dirinya. Oleh karena itu, para ulama menakwilkan hadits, 9ii e thi
'qt;! iyrltlt (Taburkan debu di wajah orang-orang yang suka

memuji), dengan mereka yang memuji manusia dengan pujian yang

batil.

Umar berkata, "Pujian adalah sembelihan." Dia juga berkata,

"Adapun orang dipuji tentang apa yang ada padanya maka tidak
masuk dalam larangan. Rasulullatr SAW pernah dipuji melalui sya'ir,
pidato, dan pembicaraan langsung, tetapi beliau tidak menaburkan
debu di muka orang memujinya."

Hadits yang telah diisyaratkan diriwayatkan Imam Muslim
dari hadits A1 Miqdad. Para ulama memiliki lima pendapat tentang
hadits tersebut. Pertama, mematrami secara zhahir 

-yaknimenaburkan debu di wajah orang yang memuji- dan ini dipraktekkan
oleh Al Miqdad sebagai periwayat hadits itu. Kedua, menunjukkan
kekecewaan dan larangan, seperti perkataan mereka kepada yang
kembali dengan kecewa (tidak mendapatkan tujuannya), "Dia kembali
dengan tangan yang dipenuhi debu." Ketiga, artinya katakan
kepadanya, '?ada mulutmu ada tanah." Orang Arab menggunakan
kalimat ini untuk mereka yang tidak disukai perkataannya. Keempat,
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hal itu berkaitan dengan orang yang dipuji. Hendaknya dia mengambil

debu dan menaburkan di hadapannya, lalu mengingat perjalanannya

kembali ke tanah, maka janganlah ia menjadi bangga dengan sebat

pujian yang didengamya. Kelima, maksud menaburkan debu di muke

orang yang memuji adalah memberikan apa yang dia minta, karena

semua yang ada di atas tanah adalah tanah. Pendapat terakhir inilat
yang ditegaskan Al Baidhawi dan dia berkata, "Beliau menyerupakar

pemberian dengan menabur untuk menggambarkan betapa kecil dar

hinanya hal tersebut." Ath-Thaibi berkata, "Mungkin maksudnye

adalah menghentikan perbuatannya dan lisannya dengan cara apa saja

Seseorang terkadang menghentikan lawan bicaranya dengar

menaburkan debu di mukanya dan merendahkannya."

Mengenai atsar dari Umar telah disebutkan dengan sanad yanp

marfu' seperti dikutip Ibnu Majah dan Ahmad dari hadits Muawiyah
ily 1it;3r1 nst:4 -ai)' {f ii - Jfl tt *o ittop i' J;", i4

=.'i)r 
lAku mendengar Rasulullah SAW bersabda -talu disebutkat

dengan redalcsi- jauhilah perbuatan saling memuji, karena ic
termasuk penyembelihan). Redaksi riwayat inilah yang diisyaratkar

Imam Bukhari pada bab di atas. Ai Baihaqi meriwayatkan dalam kitat

Asy-Syu'ab denganpanjang lebar, dan di dalamnya disebutkan, i64
€.ilt 

'U Alt! Lr".Jrt) (Jauhilah perbuatan memuji, sesungguhnya ia

termasuk penyembelihan). Adapun pujian yang ditujukan kepada Nab:

SAW, maka pemujinya telah dibimbing kepada pujian yang yan6

dipebolehkan, dimana beliau SAW bersabda, tsslalt'ct?i tS g:P,

f-; ;tr ,k (Janganlah kamu berlebihan menyanjungku

sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan menyanjung Isa bin

Maryam) yang sudah disebutkan pada pembahasan tentang cerita pare

nabi.

Para ulama membuat batasan tentang sanjungan yan6

diperbolehkan dan yang dilarang. Sanjungan yang diperbolehkar
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disertai oleh syarat. Sedangkan sanjungan terlarang berbeda dengan
itu, kecuali yang bersumber dari orang yang makshum, karena ucapan
orang seperti ini tidak memerlukan batasan. Misalnya lafazh-lafazh
yang disebutkan dari Nabi sAw dalam rangka mensifati sebagian

sahabat, seperti sabda beliau SAW terhadap Ibnu Umar, ,&r li g, i
(Sebaik-baik hamba adalah Abdullah), begitu pula ucapan-ucapan
beliau SAW yang lain.

Al Ghazali berkata di kitab Al lhyal '?enyakit pujian pada

orang yang memuji adalah bisa berupa kedustaan atau
memperlihatkan pujiannya kepada orang yang dipuji. Terutama bila
orang dipuji itu fasik atau zhalim. Disebutkan dalam hadits Anas yang
dinisbatkan kepada Nabi SAW, L'jt ''# ',inuit Cf $1 lApabila
orang yang fasik dipuji, maka Tuhan murka). Hadits ini diriwayatkan
Abu Ya'la dan Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang lemah. Terkadang
pula orang yang memuji mengatakan apa yang tidak patut didapatkan
oleh orang yang dipuji. Oleh karena itu, beliau SAW bersabda, W
Gi (Hendaklalh mengatakan, "Alru kira...'). Misalnya seseorang

mengatakan dalam pujiarurya, 'Orang ini wara,, takwa, dan zuhud,.
Berbeda jika dia mengatakan, 'Aku melihatnya shalat, atau
menunaikan haji, atau membayar zakat', sebab hal-hal ini bisa saja
dilihat dan diketahui. Namun, masih tersisa penyakit bagi orang yang
dipuji, karena tidak ada jaminan bahwa dia terbebas dari sifat
sombong, bangga, atau merasa cukup dengan amalannya, sebab orang
yang terus menerus berbuat maka akan menganggap dirinya termasuk
orang yang kurang beramal. Jika pujian itu selamat dari perkara-
perkara seperti ini, maka tidak dilarang. Bahkan terkadang mustahab
(disukai).

Ibnu Uyainah berkata, "Barangsiapa mengetahui dirinya, maka
pujian tidak akan mendatangkan mudharat kepadanya.,, Sebagian
ulama salaf berkata, "Apabila seorang laki-laki dipuji di hadapannya,
maka hendaklatr dia mengatakan, 'ya Allah, ampunilatr aku dalam apa
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yang tidak mereka ketahui, jangan engkau beri sanksi aku atas apa

yang mereka katakan, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang

mereka duga'."

55. Orang yang Memuji Saudaranya tentang Apa yang Dia

Ketahui

,* i-:":- *\ JA *i rlL?" ,* o$t c;; tl :3*-"Svj

.$Ll l' )"."\\,rl;Jlt )Ll';r il.;z'r\r

Sa'ad berkata, ccr{ku tidak pematr mendengar Nabi SAW

mengatakan kepada seseorang yang berjalan di muka bumi bahwa dia

termasuk penghuni surga, kecuali kepada Abdullah bin Salam."

)')t GT\ |E *3 ,)b\t ,* *r JvrLl Yi * t'Y- f
,b, *i'u'h*- ,s-,t:),L1 ,;ur 

'J;) 
6- ,-t, I',SG ,?t c

'o ro . c.fr-, .; 'tit i,sG

6662.Dari Salim, dari bapaknya, "sesungguhnyu n*"tuff*'
SAW ketika mengatakan tentang salung apa yarlg dia katakan, maka

Abu Bakar berkata, 'wahai Rasulullah, sungguh sarungku terjatuh

salah satu dari dua ujungnya'. Beliau bersabda, 'Sungguh engkau

tidak termasuk mereka' . "

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang memuii saudaranya tentang apa yang dia

ketahui). Maksudnya, hal ini diperbolehkan dan dikecualikan dari

larangan sebelumnya. Batasannya adalah pujian itu tidak berlebihan
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dan orang dipuji dijamin tidak bangga dan tidak terpengamh.

rL Jgt (Sa'ad bertrata). Dia adalatr Ibnu Abi Waqqash.

Hadits ini telah dikutip melalui sanadydngmaushul dalankeutamaan
Abdullah pada pembahasan tentang keutamaan.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu umar yang dikutip
dengan sanad yang maushul terfiang kisah silung, "Abu Bakar
berkata, 'sesungguhnya sarungku terjatuh salah satu ujungnya,.
Beliau bersabdq 'Engkau tidak termasuk bagian mereka'." pada
pembahasan tentang pakaian telah disebutkan dengan redaksi yang
lebih lengkap. Pada sebagian redaksi disebutkan , ',151 ,fr',H'd Ut
,l'2 lS"trngguhnya engkau bukan termasuk orang melahtkan hal itu
karena sombong). Tentu saja ini termasuk pujian, tetapi karena
pemyataannya benar dan orang yang dipuji dijamin tidak dihinggapi
perasaan bangga serta sombong, maka dia dipuji, dan ini tidak
termasuk pujian yang dilarang. Dalam hal ini termasuk juga hadits-
hadits tentang keutamaan sahabat. Dimana masing-masing mereka
disifati dengan sifat-sifat yang bagus, seperti sabda Nabi sAw
terhadap Umar, |!3i P ,hi 'dr rl q, rSl:; L@t 'O4l 6 (Tidaktah

syetan bertemu denganmu pada suatu jalan kecaali ia aknn
menempuh jalan selain jalanmu). Begitu pula sabda beliau kepada
sahabat Anshar, tK* Cr ii,r '7ie (Allah tahjub atas perbuatan

kalian berdua). serta hadits-hadits lain yang serupa dengannya.

56. Firman Auah, ,#3 ;.At L# eqb g3)t) Jfiir, ;iibt'01
o t j; ts|K-i';iil.t.,t- 1{rt, #t, or,r*, s,o,ts"ruorgrnoyo euon

menyuruh (kama) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi
kepada kaum kerabat, dan Ailah melarang dariperbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kama dapat mengambil pelajaran.r, (es. An-Nahl
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[16f : 90) dan lirman-Nya, '€'*l:1 e'€-":r #1. "serrogguhnya

(bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirilnu sendiri" (Qs.

Yuunus [10]: 23) dan Firman-Nya, ht ,6:*U {ib'i'f
*Kemudian dia dianiaya fiagil pasti AAah akan menolongnya".

(Qs. Al Haij l22lz 60) dan Tidak Menimbulkan Kejahatan kepada

Orang Muslim atau Kafir.

k *) ;a ?ut J:" U:}SJ,Uu ,i+ ilr 's?1 akG r,
:1'y-:>ri C J* |-e.G Uu . iS'tt ^si ;?'tt *,Htkt
';{* )>v, d.(t cy! '^&it ii e *uif llr oL ,\a U

ry,€N,,b: ry qr$ Jt-,s/:L+?tb *:+t3Li
n 'i6 - frrLx ,* - ArY 'io t ,h'St ir;. Y ,qlt

d ft -* "'"A e i$ \e) :Jv :&Ll U 1"j ,,lG tS
&'\, S* 'olr iY* .t:tjrs , G ya'&.i -Ft:, *3
,*#toi)W oi)"u ,6)l C 1t,*,i* *3
]e+!" *:t ,Y \t -* Ut ,, ;G :6t i;ra t;iY Lki
'Ct ,Se \'o'-33 4 .Y* ,yt'j;:, t ,'-la* ,'^*.e av

* ;j 'of iyT (r ,Ji, ,G.& ui ilr tf ,p,': t'?r, .r*
.;#)*$,,i,-:r) q,y,y1'€iii A;,Uu .f; 

',tlr
6063. Ouri Lryuf, RA, dia berkata, "Nabi SAW tinggal begini

dan begini seraya terbayang olehnya bahwa beliau mendatangi istri-

istrinya padahal tidak." Aisyatr berkata, "Pada suatu hari beliau

berkata kepadaku, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah memberi
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penjelasan lrepadaht tentang urusan yang aht minta penjelasan dari-
Nya. Dua lalci-laki datang kepadaht, lalu salah satunya di bagian
lukilru dan satu lagi di bagian kepalaht. Maka yang berada di bagian
knkifu berkata kepada yang berada di bagian kepalaht, 'Ada apa
dengan laki-laki ini?'Dia berkata, 'Mathbub'(disihi). Dia berkata,
'Siapa menyihirnya?' Dia berkata, 'Labid bin A'sham'. Dia berkata,
'Pada apa?' Dia berlcata, 'Pada seludang mayang jantan, sisir, dan
rambut rontok karena disisir, di bawah tembok sumur di sumur
Dzarwan'. Nabi SAW datang dan bersabda: Inilah sumur yang aht
lihat (dalam mimpi). seaknn-akan kepala htrmanya adalah kepala
syetan, dan airnya adalah nuqa'ah hinna'. Nabi SAW memerintahkan
untuk dikeluarkan. Aisyah berkata, ee.,{ku berkata, 'watrai Rasulullatr,
sekiranya-maksudnya -engkau menmpakkannya?, Nabi SAW
bersabda, 'sungguh Allah telah menyembuhkanlat. Adapun aht, marra
alu tidak sulm menyebar keburukan pada manusia'. " Dia berkata,
"Labid bin A'sham seorang laki-laki dari bani Zwuq, sekutu bagi
Yahudi."

Keteransan Hadits:

(Bab firman Allah, "sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)
berlalru adil dan berbuat kebaikan... ayat"). Demikian disebutkan
Abu Dzar dan An-Nasafi. Adapun periwayat lain menyebutkan
hingga, "Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.,' Imam
Bukhari menyebutkan dalam krtab Al Adab Al Mufrad dari Abu Adh-
Dhuha, dia berkata, "S5rutair bin Syakal berkata kepada Masruq,
'ceritakanlah watrai Abu Aisyah dan aku membenarkanmu'. Dia
berkata, 'Apakah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata,
tidak ada dalam Al Qur'an ayat yang lebih merangkum perkara halal
dan haram serta perintah dan larangan daripada ayat ini,
"sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaht adil dan berbuat
kebailran, memberi kepada kerabat"?'Dia berkat4 .Benar,.,, Sanad-
nyashahih.
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"€.*Alt e'e$ 6Ii1 lsesungguhnya [bencanal kezhalimanmu

akan menimpa dirimu sendiri). Maksudnya, dosa perbuatan aniaya

ditanggung oleh yang menganiaya, baik secepatnya atau tidak.

?itt'^frEi P'ri gt (Kemuaian dia dianiaya fia7l pasti Allah

aknn menolongnya). Demikian tercantum dalam riwayat Karimah dan

Al Ashili, sesuai bacaan dalam Al Qur'an. Begitu pula dalam riwayat

An-Nasafi dan Abu Dzar. Adapun periwayat lain mengutip, t;; Ut

S 1O"n siapa yang dianiya). Tetapiini adalatr kekeliruan penulisan,

baik dari Imam Bukhari maupun dari orang-orang sesudahnya.

Sebagaimana juga versi yang sesuai bacaan dalam Al Qur'an mungkin

dari Imam Bukhari dan mungkin pula berasal dari perbaikan orang-

orang sesudatrnya. Jika riwayat-riwayat tidak sepakat mengenai satu

versi, maka siapa yang memastikan bahwa kesalahan itu dari Imam

Bukhari berarti dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik

terhadapnya. Ar-Raghib berkata, "Kata baghyu adalah meiampaui

ukuran normal dalam segala sesuatu. Sebagian ada yang dipuji dan

sebagian dicela. Adapun yang terpuji adalatr melampaui keadilan,

yaitu mengerjakan yang diperintah tanpa tambahan dan tanpa

pengurangan, menuju kepada ihsan yang merupakan tambahan atas

hal tersebut. Begitu pula menambah yang wajib dengan mengerjakan

amalan-amalan sunah yang disyariatkan. Sedangkan yang tercela

adalah melampaui keadilan menuju kecurangan, kebenaran menuju

kebatilan, dan mubah menuju syubhat. Meski demikian, kata al

baghyu lebih banyak digunakan untuk perkara yang tercela. Allatt

berfirman dalam surah Asy-Syuuraaayat42, aiiJli- u"$t ,P 4t 6t

d, kf t\t 4 tt-i;,;" ,url)t lsesunggrhnya dosa itu atas orang-orang

yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka

bumi tanpa hak), dan firman-Nya dalam surah Yuunus ayat 23, tlit
"!-Jl Jb F# ftesungguhnya [bencanal lcezhalimanmu akan

menimpa dtrimu sendiri), dan firman-Nya dalam surah Al Baqarah
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ayat 173, )b lt g6. t'bt * eetapi barangsiapa dalam keadaan

terpal<sa [memakannyal sedang ia tidak menginginkannya dan tidak
[pulal melampaui batas). Apabila kata baghyu digunakan dan
maksudnya yang terpuji maka umwnnya ditambah huruf ra', seperti
firman Allah dalam surah Al 'Ankabuut ayat 17, ,.1]!r Ar '+ tfi.ti
(Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah), dan firman-Nya dalam suratr
Al Israa' ayat 28, 6"1i.7 q'u tij-t ,H.t e ,,*F r7[s (Dan jika
lramu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu
yang kamu harapkan)." I_Jlama selairurya berkata, .,Kata al baghyu
artinya menguasai tanpa alasan yang dibenarkan.,,

ig 'ti 
fU ;b 'pr a1vt, !:n (Dan meninggatkan menyutut

keburukan terhadap orang muslim atau kafir). Kemudian disebutkan
hadits Aisyah tentang kisah Nabi SAW disihir. Ibnu Baththal berkata,
"Letak perpaduan antara ayat tersebut dengan judul bab serta hadits,
bahwa ketika Allah melarang perbuatan amaya dan memberitahukan
bahwa bahayanya kembali kepada pelakunya sendiri, lalu orang yang
mendapat perlakuan aniaya dijamin akan ditolong, maka sangat patut
bagi yang mendapat perlakukan antaya untuk bersyukur kepada Allah
atas kebaikan-Nya, dan merealisasikan kesyurukan dengan cara
memberi maaf. Nabi SAW sendiri terah mempraLrtekkan hal ini
dengan tidak menghukum orang yang menyihirnya, padatral beliau
mirmpu melakukannya."

Kemungkinan juga letak kesesuaian antara ayat dengan hadits
bahwa beliau sAw tidak mengeluarkan benda-benda sihir itu, karena
khawatir akan menyulut keburukan terhadap manusia. oleh karena itu,
beliau menempuh keadilan agar keburukan yang diakibatkan sihir
tersebut tidak menimpa kecuali pelakunya. Beliau juga melakukan
kebaikan (ihsan) ketika tidak menghukum pelaku kejahatan seperti
terdahulu.

Ibnu At-Tin berkata, "Disimpulkan dari ayat pertama bahwa
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indikasi dari iqtiran (penyebutan sesuatu bergandengan dengan yang

lainnya) sangat lemah, sebab Allah telah mengumpulkan antara 'adil'
dan 'ihsan' pada satu perintatr. Padahal adil adalah wajib dan ihsan

hanya mandub (dianjurkan)."

Saya katakan, pernyataan itu dibangun di atas penafsiran 'adil'
dan 'ihsan'. Sementara para ulama salaf telatr berbeda pendapat

mengenai penafsiran keduanya. Dikatakan, adil adalah kalimat'laa
ilaaha illallah' (tidak ada sembatran kecuali Allah), sedangkan 'ihsan'

adalatr'fara'idh' (perkara-perkara fardhu). Dikatakan pula,'adil'
adalatr kalimat 'laa ilaaha illallaah', dan 'ihsan' adalatr ikhlash.

Sebagian mengatakan'adil' adalah melucuti tandingan-tandingan, dan

'ihsan' adalatr menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya. hi
semakna dengan yang sebelumnya. Dikatakan, 'adil' adalah perkara-

perkara fardhu dan 'ihsan' adalah perkara-perkara sunah. Dikatakan

lagi, 'adil' adalah ibadatr sedangkan 'ihsan' adalah lhusyu dalam

ibadah. Dikatakan pulq 'adil' adalah menerapkan sesuatu sebatas

ketentuan dan ihsan adalatr melebihkan dalam rangka kernurahan.

Dikatakan,'adil' adalatr melaksanakan perintah-perintatr, sedangkan

'ihsan' adalatr menjauhi larangan-larangan. Sebagian mengatakan

'adil' adalatr mengerahkan kebenaran dan 'ihsan' meninggalkan

kezhaliman. Dikatakan, 'adil' adalatr moryamakan antara yang

tersembunyi dan yang terang-terangan, sementara 'ihsan' adalah

melebihkan yang tampak. Dikatakan, 'adil' adalatr memberi dan

'ihsan' adalah memberi maaf. Dikatakan lagi, 'adil' berkenaan dengan

perbuatan dan 'ihsan' berkenaan dengan perkataan. Di sana masih

terdapat pendapat-pendapat yang lain. Adapun pendapat yang selaras

dengan pendapatnya adalatr yang kelima dan keenam. AI Qadhi Abu

Bakar bin Al Arabi berkata, "Adil antara harrrba dan Tuhannya adalah

melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-

Nya, antara hamba dan dirinya adalatr menambatr ketaatan dan

menghindari syubhat serta syahwat, dan antara ses:Ima hamba adalatr

bersikap objektif."
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Ar-Raghib berkata, "Adil ada dua macam; mutlak dan diakui

akal akan kebaikannya, tetapi di suatu saat hal itu dihapus dan tidak

dianggap melampuai batas. Seperti engkau berbuat baik kepada orang

berbuat baik kepadamu dan menahan gangguan terhadap orarrg yang

tidak mengganggumu. Sedangkan yang kedua adalatr adil yang

diketahui berdasarkan syariat dan mungkin dihapuskan. Orang yang

melanggarnya dapat dikatakan melampaui batas. Seperti qishash,

denda kejahatan, dan mengarnbil harta orang murtad. Oleh karena itu

Allah berfirman dalam suratr Al Baqarah ayat 194, '65b d&t '#
(Barangsiapa yang menyerang lwmu). Hal seperti inilah makna

firman Allah dalam surah An-Nabl ayat 90, oL;'ll3 &;jr, ,l'U &t Lf

(Sesungguhnya Allah menyuruh fiwmuJ berlalu adil dan berbuat

kebaikan) karena adil adalah menyamakan dalam membalas kebaikan

maupun keburukan. Semetara 'ihsan' adalah membalas kebaikan

dengan kebaikan yang lebih darinya dan membalas keburukan dengan

meninggalkan membalasnya atau dengan yang lebih kecil darinya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Al
Humaidi, dari Sufyan, daxi Hisyam bin Urwah, dari bapalanya, dari

Aisyatr RA. Sufyan yang dimaksud adalah lbnu Uyainah.

r)j*; ,it-q# (Mathbub, maksudnya disihir). penafsiran

ini disisipkan dalam hadits. Saya telah menjelaskan hal itu ketika
menjelaskan hadits ini pada pernbahasan tentang pengobatan.

Demikian pula dengan lafazh, "Sekiranya.... Maksudnya engkau

mengurainya". Sebagian mengatakan ia berasal dui 'nasyrah' atau,

'nasyr', yakni menampakkan sesuatu. Begitu pula sudah dijelaskan

cara mengkompromikan antara perkataannya 'beliau
mengeluarkannya' dengan perkataan di riwayat lain 'sekiranya engkau

mengeluarkannya'. Kesimpulannya, yang dikeluarkan adalah pokok

daripada sihir dan mengeluarkan yang dinafikan adalatr bagian-bagian

dari benda-benda sihir itu. Kemudian lafazhdi akhir hadits, )td. q-
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(selattu bagi yahudi) dalam riwayat Al Kasymihani disebutk* 1lii{.
yakni diberi tambahan huruf /az.

57. Apa yang Dilarang dari saling Dengki dan saling

Membelakangi

.Ot, tll ).!6? U:> ,JG lfi
Firman Allah, "Dan dari kcjahatan orang yang dengki apabila

ia dengki." (Qs.Al Falaq [113]: 5)

,iG'rL) * \, * 4t'* i;:j,rj r # i {3'*
,t#.i ri t#J \j ,*-; ;rt iki ,,w, Ly ,lpt, it+

.eVtL.lt',+ t;;'t a1i.tLri ri ,tr:*q r) t)L(; \')
6064. Dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairatr RA,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jauhilah prasangkn,

sesungguhnya prasangka adalah perftataan yang paling dusta, iangan

mencari-cari kesalahan dan jangan memata-matai, iangan saling

mendengki dan jangan saling membenci, dan jangan saling

membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian hamba-hamba Allah

yang bersaudara."

& lt JhLi t;?nr orr;tY ;'t!t ;,* l|uUt!)t *
;rc ti;!'1 ,tl1.tt;3 \'1 tlrrL.i li t;,bbti I 'i6 *: *'?tr

.e6 N G'; i1"1fi-';ti #.ko3 'rlrr'.Y.at
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6065. Dari Az-Zlhri dia berkata, Anas bin Malik RA
menceritakan kepadaku, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah

saling membenci, jangan saling mendenghi, dan jangan saling
membelakangi (bermusuhan). Jadilah hamba-hamba Allah yang
bersaudara. Tidak halal bag, seorang muslim meninggalkan
saudaranya (tiakmau berbicara) lebih dari tiga hari."

Keterangan Hadits:

t:; ti1 )*6 7 bi @trman Allah, ,Dan dari kejahatan

orang yang dengki apabila ia dengki"). Dia menyebut ayat ini untuk
mengisyaratkan bahwa larangan saling dengki bukan terbatas antara

dua pihak saja atau lebih, bahkan terlarang meski hanya berasal dari
satu pihak, karena bila hal itu dicela padahal te{adi saling membalas,
tentu bila hanya dari satu pihak lebih tercela lagi.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari
Bisyr bin Muhammad, dari Abdullah, dari Ma'mar, dari Hammam bin
Munabbih, dari Abu Hurairah RA. Bisyr bin Muhammad adalah Al
Marwazi dan Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak.

"jjlt3 €il Qauhilah prasangka). Al Khaththabi dan selainnya

berkata, "Maksudnya bukan berarti meninggalkan amalan berdasarkan
dugaan yang drjadikan patokan pada umumnya. Bahkan maksudnya
tidak meneliti dan mengecek prasangka yang menimbulkan mudharat.
Demikian juga yang terbetik dalam hati tanpa ada buktinya, karena
awal prasangka adalah bisikan-bisikan yang tidak mungkin ditolak.
Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dihindari niscaya tidak
dibebankan kepada seseorang. Hal ini dikuatkan oleh hadits, ?ttt :sW
riAi yr'c.J:r, t& $*, UUon memaa/kan bagi umat terhadap yang

dibisikkan jiwa-jiwa mereka). Al Qurthubi berkata, "Maksud 'dugaan'
di tempat ini adalah tuduhan yang tidak ada buktinya. Seperti yang
menuduh seseorang melakukan perbuatan keji padahal tidak tampak
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faktor-faktor yang menguatkan tuduhan itu. Oleh karena itu,

disebutkan sesudahnya, tjL,fi lj @an jangan memata-matai), sebab

seseorang terkadang terbetik kecurigaan dan dia ingrn

membuktikarulya sehingga memata-matai, mencari informasi, dan

mencuri pembicaraan.

Hadits ini selaras dengan firman Allah dalam suratr Al
Hujuraat ayat 12, '#-:ti t ji.lii'ti ,fl.,tat',-e.ot ,lrgJ' b f$i ,*t.
l:d;.'l(-ati. (Hai orang-orang yang beriman, iauhilah kebanyakan

dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa

dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan

janganlah sebagian knmu menggunjing sebagian yang lain). Maka

redaksi ayat menunjukkan perintah memelihara kehormatan muslim

dengan pemeliharaan paling sempurna karena adanya larangan

menelusuri dugaan. Jika seseorang berkata, 'Aku meneliti prasangka

untuk membuktikannya', maka dikatkaan kepadanya'Janganlah

saling memata-matai'. Apabila dia berkata, 'terbukti tanpa dimata-

matai', maka dikatakan kepadanya, 'Janganlah sebagian kamu

menggunjing sebagian yang lain'.

Iyadh berkata, "Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama

untuk melarang beramal dalam bidang hukum berdasarkan ijtihad dan

pendapat. Tetapi para peneliti memahaminya untuk dugaan yang tidak

didasari dalil, tidak dibangun di atas kaidah dasar, dan tidak pula

melalui p enelaatran mendalam. "

An-Nawawi berkata, "Maksud 'prasangka' dalam hadits bukan

yang berkenaan dengan ijtihad yang berkaitan dengan hukum-hukum.

Bahkan berdalil dengan hadits ini untuk hal tersebut adalah lemah atau

batil." Namun ditanggapi batrwa kelemahannya memang jelas namun

tidak halnya dengan kebatilannya. Terutama apabila dipahami

menurut pemyataan Al Qadhi Iyadh sebagaimana dikutip dalam kitab

Al Mu/him. Dia berkata, "Dugaan syar'i yang bermakna menguatkan

salah satu dari dua sisi atau yang bermakna yakin tidak masuk dalam
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cakupan hadits ini maupun ayat di atas."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini dijadikan hujjah sebagian
ulama madzhab Syafi'i untuk membantah mereka yang mengatakan
'syaddu dzari'alt' (menutup pintu kerusakan) dalam jual-beli sehingga
membatalkan jual beli dengan sistim inah. sisi penetapan dalil adalah
larangan berprasangka buruk terhadap sesama muslim. Apabila
seseorang menjual sesuatu maka dipahami sebagaimana zhahir
kansaksi yang dilakukan. Ia tidak dianggap batal sekedar anggapan
dia melakukannya untuk tipu muslihat. Namun pandangan ini tidak
kuat."

Maksud 'prasangka' sebagai pembicaraan yang paling dusta,
padahal sengaja berdusta tanpa prasangka lebih daripada yang diikuti
prasangka, adalah bahwa untuk mengisyaratkan dugaan yang dilarang
adalah apa yang tidak disandarkan kepada sesuatu yang boleh
dijadikan sandaran, tetapi ia dijadikan dasar sebagai suatu kepastian,
maka orang yang memastikannya adalah pendusta. Hanya saja ia
dianggap lebih keras daripada pendusta lainnya karena dusta pada
dasarnya dianggap buruk dan tidak perlu dicela. Berbeda dengan
prasangka dimana pelakunya mengklaim berpegang kepada sesuatu.

oleh karena itu, dikatakan sebagai dusta paling besar. Hal ini untuk
menguatkan dan menjauhkan orang dari perbuatan itu. Sekaligus
sebagai isyarat bahwa ia banyak memperdaya manusia daripada dusta,
karena pada umumnya prasangka itu tersembunyi sedangkan dusta
adalah jelas dan nampak.

*r.,;j.Jl '-ki ;plr b$ $"rurggahnya prasangka itu adalah

perkataan yang paling dusta). Disebutkannya ,prasangka, sebagai
perkataan telah menimbulkan kemusykilan. Namun, ini dijawab
bahwa yang dimaksud adalah tidak sesuai dengan kenyataan, baik
perkataan atau perbuatan. Mungkin juga yang dimkasud adalah apa
yang timbul dari prasangka, sehingga disifati demikian dalam konteks
majaz.
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- t6,t
l j,-.-4.i l,#i \t (Jangan lmmu saling mencari'cari

kesalahan dan jangan saling memata-matai). Salah satu dari kedua

lafazh ini menggunakan huruf jim dan satunya menggunakan huruf

ha'. Pada masing-masing dari keduanya terdapat huruf yang dihapus

untuk memudahkan pengucapan. Demikian pula pada larangan-

larangan lainnya dalam hadits di bab tersebut. Adapun asalnya adalah,

'tatahassasu'. Al Khaththabi berkata, "Maknanya, jangan kamu

mencari-cari aib manusia dan jangan menelitinya. Allah menceritakan

tentang Ya',qub Alaihissalam dalam firman-Nya surahYuusuf ayat 87,

gi') 'e,;- V rn:,ai \,,a5y (pergilah kalian, maka carilah berita

tentang Yusuf dan saudaranya). Asal kata yang menggUnakan huruf

ha^ dankata'al haassah' (rasa) yang merupakan salatr satu daripada

panca indra. Adapun yang menggunakan huruf jim dari kata 'al jassu'

artinya menguji sesuatu menggunakan tangan, dan ia juga termasuk

salah satu indra. Dengan demikian, kata yang menggunakan ha' lebih

iuas cakuparulya.

Ibrahim Al Harbi berkata, "Keduanya memiliki makna yang

sama." Ibnu A1 Anbari berkata, "Penyebutan kata yang kedua untuk

penekanan. Sebagian mengatakan kata yang menggunakan jim

bermakna mencari-cari aib manusia. Sernentara yang menggunakan

fta'bermakna mendengarkan pembicaraan orang lain. Pendapat ini

diriwayatkan Al Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir (salah seorang

tabi,in). Pendapat lain mengatakan bahwa yang menggunakan huruf

jtm bermakna mencari-cari perkara-perkara batin, dan kebanyakan

berkenaan dengan keburukan, sedangkan yang menggunakan ftc'

bermakna mencari-cari perkara-perkara yang dapat diketahui oleh

indra dan mata. Fendapat ini dikuatkan oleh Al Qurthubi. Dikatakan

pula kata yang menggunakan huraf jim berarti berusatra mengetahui

urusan untuk kepentingan orang lain. Adapun yang menggunakan

huruf ha'berarti berusaha mengetahui urusan untuk kepentingan diri

sendiri. Pendapat ini dipilih oleh Tsa'lab'

XJ
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Dikecualikan dari larangan'tajassus' (memata-matai) adalah

saat ia menjadi satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan seseorang

dari kebinasaan misalnya. Seperti jika seorang yang dipercaya

mengabarkan bahwa si fulan ingin membunuh seseorang secara

aniaya, atau seseorang menyepi dengan seorang perempuan untuk

berzina, maka pada kondisi seperti ini disyariatkan 'tajassus' serta

meneliti keadaan, untuk menghindari akibat buruk. Pernyataan ini
dinukil An-Nawawi dari kirab Al Ahkam As-Sulthaniyah karya Al
Mawardi lalu beliau mengganggapnya sangat bagus. Menurutnya
pernyataan, "Tidak dibenarkan bagi seseorang mencari-cari perkara

yang tidak tampak baginya daripada hal-hal yang diharamkan meski

ada dugaan kuat keluarganya merahasiakannya", kecuali pada kondisi

seperti di atas.

tjit-ui \ (Jangan saling mendengki). Dengki adalatr

seseorang mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang berhak

mendapatkannya. Lri mencakup adanya usaha menghilangkannya atau

tidak disertai usaha. Jika diiringi usaha maka dianggap berbuat aniaya.

Jika tidak ada usaha dan tidak menampakkannya serta tidak
menumbuhkan sisi-sisi negatif pada seorang muslim, maka dalam

kondisi ini perlu diperhatikan; jika yang menghalangrnya melakukan

hal itu adalah ketidakberdayaan, dimana bila memungkinkan baginya

niscaya akan dilakukannya, maka orang ini berdosa. Adapun jika yang

menghalanginya adalah ketakwaan maka diberi maae karena dia tidak
mampu menolak bisikan-bisikan jiwa, maka cukuplah baginya
berusaha melawannya dengan cara tidak melalarkannya dan tidak pula
bertekad melakukannya.

Abdwrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ismail bin
Umayyah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, :"bi W # I LX,

;E'i ro'c,'*t ri1 :i6 ti' ir-: 6 q, tiJJt ui iSg .!;i6 g:tii;itt
Ei i,0'c,):rG tiyt |61# :iti'c;:b ti[1 etga perknra yang tidak seorang

pun selamat darinya; thiyarah [pesimis karena sesuatuJ, prasangla,
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dan dengki. Dikatakan, "Apakah jalan keluar darinya wahai

Rasulullah?" Beliau berkata, "Apabila timbul tathayytr [rasa
pesimisJ maka jangan engknu kembali, apabila timbul dugaan maka

jangan dibuHikan, dan jika englau dengH malu iangan tuntti".).

Dari Hasan Al Bashri dia berkata, "Tidak ada seorang manusia pun

melainkan ada pada dirinya dengki. Barangsiapa yang tidak

membawanya hingga tingkat aniaya maka tidak dimintai tanggwg

jawab."

t1i1.r:,t3 lj @an jangan saling membelakangi). Al Khaththabi

berkata, "Janganlah saling memboikot sehingga salah seorang kamu

mernboikot saudaranya.Ia diambil dari kalimat, or$ fiir ,y'jt qj
(seseorang memberikan belakangnya kepada selainnya), yakni; dia

berpaling darinya saat melihatnya." Ibnu Abdil Barr berkata, "Sikap

berpaling dikatakan'mudaabarah' (saling membelakangi) karena

orang yang benci akan berpaling. Orang yang berpaling akan

membelakangl." Dikatakan, maknanya adalatr janganlah salah seorang

kamu mengutamakan dirinya daripada orang lain. Orang

mengutamakan diri sendiri disebut 'membelakang' karena dia akan

membelakangi orang lain ketika hendak menguasai sesuatu untuk

dirinya sendiri.

Al Maziri berkata, 'Makna 'saling membelakangi' adalah

bermusuhan. Dikatakan, 'aku membelakanginya' yakni aku

memusuhinya." Kemudian Iyadh menyebutkan batrwa maknanya

janganlah saling berdebat, tetapi hendaklatr saling tolong menolong.

Namun, penafsiran yang pertama lebih tepat.

Imam Malik menafsirkarurya di kitab Al Muwaththa' dengan

makna yang lebih khusus. Dia berlcata setelah mengutip hadits di bab

ini dari Az-Ztthdr melalui sanad yang sitma, "Aku tidak mengira arti

saling membelakangi kecuali tidak mau memberi salam. Seseorang

memalingkan wajatrnya dari saudaranya." Seakan-akan dia

mengambilnya dari lanjutan hadits, "Keduanya bertemu lalu salah
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satunya berpaling dan yang satu berpaling juga, dan Sebaik-baik di
antara keduanya adalah yang memulai memberi salam." Di sini bisa
dipahami adanya salam dari keduanya atau salatr satunya mengangkat
bentuk 'berpaling'. Tambatran penjelasan bagi masalatr ini akan

dipaparkan pada bab 'Memboikot." Menguatkannya apa yang
diriwayatkan Al Husain bin Hasan Al Marwazi dalarn kttab ziyadat
kitab Al Birr wa Ash-shilah karya Ibnu Al Mubarak melalui sanad
ymg shahih dart Anas, dia berkat4 "saling mernbelakangi adalatr

menunju*Jcan wajatr yang seram."

,:*f: lj (Jangan saling membenci). Maksudnya, jangan

kalian melakukan hal-hal yang menimbulkan kebencian. Ini karena
benci tidak diperoleh secara langsung. Dikatakan, maksudnya adalah
larangan terhadap hawa nafsu menyesatkan yang menghantar kepada
saling membenci. Saya (Ibnu Hajar) katakan, batrkan ia lebih luas
daripada hawa nafsu, karena menuruti hawa nafsu merupakan salah
satu benhrknya. Hakikat saling membenci adalatr teq'adi dari dua
pihak, tetapi mencakup pula meski dari satu pihak saja. Benci yang
tercela adalah pada perkara selain Allah. Jika berke,naan dengan Allah
hukumnya wajib dan pelakunya diberi patrala kare,na mengagungkan
hak Allah. Meski keduanya atau salah satunya tei:masuk orang-omng
yang selamat di sisi AIIah. seperti seseorang berijtihad dan sampai
pada keyakinan yang menafikan keyakinan orang lain, maka dia
dibenci karena perkara tersebut, nirmun dia diberi maaf di hadapan
Allah.

6t?l iirr w rjii eaditah hamba-hamba Ailah yang

bersaudara). Imam Muslim memberi tambahan pada bagian at<himya
dari hadits Abu shalih, dari Abu Hurairah, h i;f Ggebagaimana

Allah memerintahkan kepada kalian). Serupa dengannya dikutip
Imam Muslim dari Qatadah dari Anas. Kalimat ini laksana alasan bagi
pernyataan sebelumnya. Seakan-akan maknanya adalah apabila kamu
meninggalkan larangan-larangan itu niscaya kamu menjadi orang-

FATgtLBAARr-2t1



orang yang saling bersaudara. Logikanya, bila kamu tidak

meninggalkannya niscaya kamu menjadi saling bermusuhan. Makna,

Jadilah bersaudara', yakni usahakan hal-hal yang menjadikan karnu

saling bersaudara, serta hal-hal lain yang bisa menghantarkan kepada

persaudaraan.

iirr rri (Hamba-hamba Altah). Dihapus darinya lafazh ymg

menunjukkan panggilan. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa kamu

adalah harnba sahaya bagi Allah maka sepatutnya kamu menjadi

bersaudara karena hal itu. Al Qurthubi berkata, "Maknanya, jadilah

kamu seperti saudara nasab dalam hal menyayangi, menyantuni,

menolong, dan menasehati. Barangkali kalimat tambahan pada

riwayat lain, oirr i;i * (Sebagaimana Allah memerintahkan kepada

knlian), yakni perintah-perintah yang disebutkan lebih dahulu, karena

ia merangkum makna-makna persaudaraan. Adapun penisbatannya

kepada Allah ditinjau dari sisi bahwa Rasulullah SAW menyampaikan

atas nama Allah."

Imam Ahmad meriwayatkan melalui sanad $$ hayl |y
Abu Umamah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, Jii 6 U Jli f
(Alcu tidak mengatakan kecuali apa yang ahr futtakanl. Mungkin juga

maksud daripada lafazh, ltt V;1 6l $ebagaimana diperintahknn

Altah kepada kamu), isyarat kepada firman Allah, aV1 ot\)J f"l1

(sesungguhnya orang-orang muhnin adalah bersaudara),

sesungguhnya ia adalah berita tentang keadaan yang disyariatkan bagi

orang-orang beriman, dengan demikian ia bermakna perintatr.

Ibnu Abdil Ban berkata, 'Tladits ini mengandung larangan

membenci seorang muslim, berpaling darinya, memutuskan hubungan

dengarurya -setelah sebelumnya bersahabat- bukan karena dosa

menurut syariat. Begitu putra dengki terhadapnya karena nilcnat yang

diberikan Allah kepadanya. Bahkan hendaknya memperlakukan

sesama muslirn seperti memperlakukan saudara yang memiliki
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hubungan nasab. Hendaknya tidak membeberkan aibnya. Tidak ada
perbedaan dalam hal itu antara orang yang ada dengan orang tidak
ada. Bahkan mayit dan orang hidup bisa bersekutu pada sejumlah
perkara tersebut.

Catatan

Dalam riwayat .Lbdunazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam

-sehubungan 
hadits ini- terdapat tambahan, t;ili lj (Jangan

salilng berlomba). Demikian tercantum dalam hadits Abu Hurairatr
melalui Al A'raj. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Shalih, dari
Abu Hurairah, dan pada bagian akhirnya dikatakan, iu nS;1 At
(sebagaimana Allah memerintahkan kepada kalian). Tambahan ini
sudah saya sitir terdahulu. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan
pula melalui Al Ala' bin Abdunahman, dari bapakny4 dari Abu
Hurairah, yang di dalamnya disebutkan, f. g ,;b 'l6t e \i
(Janganlah sebagian kamu membeli di atas pembelian orang rain).
Lalu beliau mengutip tambahan ini secara tersendiri pada pembahasan

tentang jual-beli melalui jalur lain. Serupa dengannya dari Abu Sa,id
maula Amir bin Kuraiz, dari Abu Hurairah, lalu ditambahkan setelah

lafazh, 'bersaudara' , *zt. ,[:;X- ll til;- \ '&-, #' t't ';;.:it
tu, '"r; :ir; ,t:.lit ,rb Ft $ ,:nt;-;ir 'oei fi-"oi'pt -n yit
\b jl'#.s 66 c:Ft ,'bti (Muslim adalah saudara muslim. Dia

tidak boleh menzhaliminya, tidak menghinanya, dan tidak
meremehkannya. culatplah bagi seseorang melalaian keburukan
lmlau dia meremehkan saudaranya yang muslim. setiap muslim atas
muslim lainnya adalah haram; darahnya, hartanya, dan
kehormatannya. Talcwa ada di sini. Seraya beliau menunjuk kepada

dadanya), Pada riwayat lain melalui jalur ini ditambahkan, f Ar i,t

'€"f ilp- #i ,i;* Jlri €:*t illry. gesungguhnya auah



tidak melihat kepada badan-badan kalian dan tidak pula bentuk-

bentuk kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu). Lafu
beliau menukilnya pula secara tersendiri melalui jalur lain dari Abu

Hurairah.

Imam Bukhari menambahkan dari riwayat Ja'far bin Rabi'ah,

dari Al A'raj, seperti akan saya sebutkan di bab berikutnya. Jalur dari

riwayat maula Amir ini lebih lengkap dan sempurna dibanding semua

jalur hadits tersebut dari Abu Hurairah. Seakan-akan dia terkadang

menceritakan seperti ini dan terkadang secara ringkas dengan bbrbagai

versinya, lalu sebagian periwayat memisah-misahkannya menjadi

beberapa hadits. Di antara mereka yang mencantumkan materi hadits

ini secara terpisah-pisah adalah Ibnu Majah di kitab Az-Zuhd. Ia

adalah hadits agung mencakup sejumlah faidah dan adab-adab yang

dibutuhkan.

Adapun hadits kedua di bab ini adalah hadits Anas bin Malik
RA yang diriwayatkan melalui Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dai Az-

Zuhri.

tyj.t,tl13 tfi3v'3:!) t$bfi | lfangan saling membenci, jangan

saling dengki, dan jangan saling membelakangi fbermusuhanJ).
Demikianlah para ahli hadits di attara murid-murid Az-Zlrhn

mencukupkan menyebut tiga perkara dalam nukilan mereka dari

beliau. Namun Abdurratrman bin Ishaq menambalrkan dalam

riwayatnya dan Az-Ztrbri, ,ii$ \j (Jangan berlomba-lomba [dalam

keduniaanJ). Hal itu disebutkan Ibnu Abdil Barr dalam lntab Ar
Tamhid dan A1 Khathib di kitab Al Mudraj. Dia berkata, "Demikian

dikatakan Sa'id bin Abi Maryam dari Malik dari Ibnu Syihab. Al
Khathib dan Ibnu Abdil Barr berkata, "Sa'id telah menyelisihi semua

periwayat dari Malik di kitab Al Muwatha' darr selainnya. Mereka

tidak menyebutkan kalimat ini dalam hadits Anas, tetapi mereka

menyebutkannya dalam hadits Malik dari Abu Az-Zinad. Maksudnya,

hadits yang disebutkan sesudah ini. Lalu ia disisipkan oleh Ibnu Abi
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:Js S-'i * \t *

Maryam dalam sanad hadits Anas." Senada dengarurya dikatakan
Hamzah Al Kinani, "Aku tidak mengetahui seorang yang
mengatakannya dari Malik dalam hadits Anas selain sa'id. Tentang
hukum saling boikot serta penjelasan tentanglafazh tambatran yang
tercantum di akhir hadits Anas, akan dijelaskan setelah tiga bab.

5s.t7:*:-ai$ it,p,',-e,".'ot,tat'U tW ,#t rSGi,it o*1S-

$Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan

janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.r,
(Qs.Al Hujuraat [ 9l: 12)

it J;'r'oi A \t A, ,;; ,ti *
\) ,tr*,.I \j 6*J \: ,*.-;[Jt ikf 

'w'op 'ut, €rll
t a . .ir, , t a. li**.) l) t3,*.) Jt ikf out'op ,ptr;

ar ',+ 6;i d):;.1:$ <,crrj.tl-xl \j tpq \) l)LU \) 1#6
t'-.,, !t)

6066. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya
Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah prasangka, sesungguhnya
prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta, dan jangan
mencari-cari kesalahan, jangan memata-matai, jangan menambah
harga barang tanpa ingin membeli, jangan saling mendengki, jangan
saling membenci, serta jangan saling membelalmngi (sating
bermusuhan). Jadilah lamu hamba-hamba Allah yang bersaudara."

Keterangan Hadits:

(Bab wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyaknn
daripada dugaan, sesungguhnya sebagian dugaan adalah dosa, dan

.6rrt
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jangan kamu saling memata-matai). Imam Bulfiari menyebutkan

hadits Abu Hurairatr melalui riwayat Malik, dari Abu Az-Zmad, dari

Al A'raj. Menurut Ibnu Baththal -dan 
juga diikuti Ibnu At-Tin-

batrwa Imam Bulfiari menyebutkan hadits Anas (yakni yang

disebutkan pada bab terdahulu). Ibnu Baththal me,nyebutkan dari Al
Muhallab bahwa letak kesesuaiannya demgan judul bab batrwa

kebencian dan dengki menimbulkan buruk sangka Ibnu At-Tin

berkatq "Hal itu terjadi karena orang yang memiliki dua sifat itu akan

menafsirkan perbuatan orang yang dibenci dan didengki dengan

penafsiran yang bunrk." Adapun yang saya temukan dalam naskah-

naskah yang pada saya, semuanya mencanttnnkan hadits Anas pada

bab sebelumnya.

|;*$ \j (Jangan menambah harga barang tanpa ingin

membeli). Demikian tercantum dalam semua naskah Shahih Bukhari

yang sempat saya teliti, yang berasal dari kata an-naisy, yaitu

seseorang me,nambah harga barang tanpa ingin mernbelinya agar

orang lain teperdaya dan mernbelinya. Penjelasan dan hukumnya

sudah dipaparkan pada pembahasan tentang jual-beli. Adapun yang

disebutkan dalam semua riwayat dari Imam Malik adalah, tt5}ti li
(Dan jangan berlomba-lomba [dalam keduniaanJ). De,mikian pula

diriwayatkan Ad-Daruquthni di kitab Al Muwatha'at darijalur Ibnu

Wahab, Ma'an, Ibnu Al Qasim, Ishaq bin Isa bin Ath-Thabba', Rauh

bin Ubadatr, Yatrya bin Yahya At-Taimi, Al Qa'nabi, Yahya bin

Bukair, Muhammad bin Al Hasan, Muhammad bin Ja'far Al
Warakani, Abu Mush'ab, dan Abu Hudzafatr, semuanya menukil dari

Malik. Begitu juga disebutkan Ibnu Abdil Ban dari Yahya bin Yatrya

Al-Laitsi dan selainnya dari Malik. Serupa dengannya diriwayatkan

Imam Muslim, dari Yahya bin Yahya At-Taimi, dan riwayatnya dari

suhail bin Abu shalih, dari bapakny4 dari Abu Hurairatr. Namun, dia

meriwayatkan melalui .4.1A'masy, dari Abu Shalih dengan redaksi, t3

\#Vi (jangan menambah harga barang tanpa bermaksud membeli).
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Seperti disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id maula
Amir bin Kuraiz. Ada perbedaan tentangnya pada Abu Htrairah dan
kemudian Abu Shalih darinya. Maka tidak tertutup kemungkinan
perbedaan itu terjadi pada Malik. Hanya saja saya tidak menemukan
penguat bagi riwayat Abdultah bin yusuf ini. Cukup jauh
kemungkinan bila semuanya sepakat menukil satu redaksi, ralu satu
orang menyendiri menukil redaksi yang menyelisihinya, kemudian
dikatakan bahwa riwayat satu orang itu yang akurat. Saya tidak juga
melihat hadits yang dimaksud dalam naskah saya dari Mustakhraj Al
Ismaili. Saya tidak tahu apakah sengaja dia tidak mencantumkan atau
tersalin saat penulisan naskah. Abu Nu'aim meriwayatkarulya di kitab
Al Mustakhraj dari Al Warakani dari Malik dengan redaksi, triU ,11

(Jangan berlomba-lomba), sama seperti riwayat mayoritas, tetapi pada
bagian akhir dia berkata, "Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari
Abdullah bin Yusuf dari Malik", tanpa menyitir redaksi tersebut.
Maka saya tidak tahu apakah tercantum dalam naskahnya sama seperti
riwayat mayoritas atau naskah yang ada pada kami, lalu dia tidak
menjelaskan redaksi yang sedang dibicarakan. Bahkan Al Humaidi
mengutipnya dari Imam Bukhari melalui Ja'far bin Rabi'ah dari Al
A'raj, dari Abu Hurairah. Jalur ini sudah disebutkan pada bagian awal
pembahasan tentang nikah dan tidak adakatayang diperselisihkan itu.
Hanya saja setelah kata 'bersaudara' disebutkan, ,* }. lt ,'jX-,li
'!; 

31 ,F *i yy; llorgonlah seseorang meminang di atas

pinangan saudaranya hingga dia menikah atau meninggarkan). Dia
berkata, "Imam Bukhari meriwayatkannya juga dari hadits Malik,"
lalu disebutkan dengan sqnad dan matan ini secara lengkap tanpa
mengutip lafazh yang sedang diperbincangkan. Dia berkata,
"Demikian diriwayatkan Imam Bukhari pada pembahasan tentang
adab diabaikan oleh Abu Mas'ud, tetapi dia menyebutkan telah
meriwayatkannya dari Syu'aib, dari ll,lbu Az-Zinad.,' Namun saya
tidak menemukan hal itu kecuali dari riwayat Syu'aib, dai Az-zlrhi,
dari Anas.
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Al Humaidi berkata, "Imam Muslim meriwayatkannya pula

dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dengan menyebutkan, ttSW l2
(Jangan lralian saling berlomba-lomba [dalam keduniaanJ)." Dia
berkat4 "Ia termasuk riwayat yang dinukil bersama oleh Imam

Bukhari dan Muslim dari Malik. Bukan hanya riwayat Imam

Bukhari." Seakan-akan dia melakukan hal itu sebagai ralat terhadap

sikapnya sendiri. Maksudnya, Al Humaidi meski dikenal cermat

dalam menelusuri Shahih Bukhari nirmun tidak menyinggung

perbedaan tentang kata di atas. Masalah ini juga diabaikan oleh Ibnu

Abdul Ban. Padahal ia sesuai kriterianya di kitab At-Tamhid dan juga

Imam Ad-Daruquthni. Sekiranya dia sempat mencermatinya niscaya

akan dicantumkannya dalam Ghara'ib Malik seperti yang dia lakukan

pada hadits-hadits serup4 tetapi dia tidak menyinggungnya szrma

sekali, maka ada kemungkinan ia berasal dari perubatran oleh para

periwayat sesudah Imam Bukhari.

59. Apa yang Diperbolehkan dari Prasangka

66'*i u :p: t'h, *At i6 ,Uti '^x;;"* e3?'*

-*9r'uPGr-$t
;*dsr;#3rf iirr i6

6067. Dari Urwatl, dari Aisyatr, ai" f.*utu: Nabi SAW
bersabda, "Alat tidak menduga fulan dan fulan mengetahui sesuatu

dari agama kita."

Al-Laits berkata, 'I(eduanya adalatr dua laki-laki dari kaum

munafik."
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6068. Dari Yahya bin Bukair, Al-Laits menceritakan kepada

kami hal itu, dan Aisyah berkata: Suatu hari Nabi SAW masuk

kepadaku dan berkata, 'Alcu tidak menduga fulan dan fulan
mengetahui sesuatu dari agama kita yang kita berada di atasnya'."

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang diperbolehkan dari prasangka). Demikian

dinukil An-Nasafi, dan juga dalam riwayat Abu Dzarr dari Al
Kasymihani. Begitu pula dalam riwayat Ibnu Baththal. Sementara

dalam riwayat A1 Qabisi dan Al JurJani disebutkan "Apa yang tidak

disukai", Periwayat yang lain mengutip "Apa yang terjadi". Namun,

versi pertama lebih sesuai dengan redaksi hadits.

rlla: S'!'i Vl t @fu trdak menduga fulan dan fulan). Saya

(Ibnu Hajar) belum menemukan keterangan tentang nama keduanya.

Sementara Al-Laits menyebutkan dalam riwayat pertama bahwa

keduanya adalah munafi k.

* q'U ygf (Mengetahui sesuatu dari agama kita). Dalam

riwayat lain disebutkan, * ',;; g+Jr rir-l 9'itli lUengetahui agamq

kita yang hita berada di atasnya). Ad-Dawudi berkata, '?enakwilan
Al-Laits cukup jauh. Nabi SAW tidak mengetahui semua kaum

munafik." Ulama selainnya berkat4 "Hadits ini tidak sesuai dengan

judul bab, sebab dalam judul bab terdapat penetapan prasangka dan

pada hadits justru menafikannya." Jawabannya, sesungguhnya

penafian dalam hadits dalam konteks prasangka yang menafikan,

bukan penafian prasangka. Maka tidak ada perbedaan antara hadits
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dengan judul bab. Kesimpulan daripada kandungan bab ini, apa yang

tercantum dalam hadits itu bukan termasuk prasangka yang terlarang,

karena berada pada posisi larangan seperti mereka yang keadaannya

seperti dua laki-laki tersebut. Adapun yang dilarang adalah

berprasangka buruk terhadap muslim yang tidak dicurigai agama dan

kehormatannya. Ibnu Umar berkata, "Dahulu apabila kami tidak

mendapatkan seseorang pada shalat Isya' niscaya kami berprasangka

buruk terhadapnya." Maknanya, seseorang tidak mungkin absen shalat

Isya', kecuali karena perkara yang buruk, baik pada badan maupun

agamanya.

60. Seorang Mukmin Menutupi (Aib) Dirinya

,j* i;t (t

.t jd 6l
i;; ,iu 
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6069. Dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dia berkata,

aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullatt

SAW bersabda, "Semua umatlru dimaa/kan kecuali mereka yang

terang-terangan. Sesungguhnya termasuk terang-terangan adalah

seseorang mengerjakan suatu perbuatan di malam hari, kemudian dia

berada dipagi hari sementara Allah telah menutupinya, makn dia

berkata, 'Wahai fulan, semalam alru mengerjakan ini dan ini',

padahal dia melewati malam itu dan Allah telah menutupinya, tetapi

pagi hari dia menyingkap apayang telah ditutup Allah."
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i ,Jrt rusl t:i{'d*i# ):b "e'*i- $ :J_fu .y-, :Jrr"t fUSJ Uf -.+

,.gl ,, , z. lclt , c // 2, t, t-, a !, ttl'-/..ol I J z //

c6fur d irlL t7 ;\,in'i ;":;* ',€ :J* rik, fk
.?"At U t;j'i (:v

6070. Dari Shafinan bin Muhriz, sesungguhnya seorang laki-

laki bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana engkau dengar

Rasulullah SAW mengatakan tentang berbisik?" Beliau berkatq

"Salah seorang kamu akan mendekat kepada Tuhannya hingga Dia
meletakkan penutup-Nya kepadanya lalu bertanya, 'Wahai fulan,
engkau mengerjalan ini dan ini?' Dia menjawab, 'Benar'. Dia
bertanya, 'Wahai fulan, engknu mengerjakan ini dan ini?' Dia
menjawab, 'Benar'. Dia membuatrya mengakuinya lalu berfirman,
'Alu telah menutupimu di dunia, maka al<u ampuni untulonu hari
tm.

Keterangan lladits:

(Bab seorang mulonin menutupi dirinya). Maksudnya, apabila

terjadi sesuatu yang dianggap aib bagi dirinya, maka disyariatkan

untuk menutupinya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdul Aziz
bin Abdullah, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari anak saudara Ibnu Syihab,

dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abu Hurairah RA.
Abdul Aziz bin Abdullah adalah Al Uwaisi. Adapun anak saudara

Ibnu Syihab adalah Muhammad bin Abdullah bin Muslim Az-Zuhi.
Dalam salah satu riwayat Abu Nu'aim di kitab Al Mustakhraj melaltli.
jalw lain dari Abu Aziz (gmt Imam Bukhari pada riwayat ini)
disebutkan, "Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari
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Muhammad bin Abdullah anak daripada saudara Ibnu Syihab."
Ibrahim bin Sa'ad banyak menukil riwayat langsung dari Az-Zvhi,
tetapi kadang dia memasukkan perantara antara keduanya seperti di
tempat ini.

VVt i.r ,;f (Dari Ibnu Syihab). Dalan riwayat Ya'qub bin

Ibrahim bin Sa'ad disebutakn, "Dari bapalcnya, dari anak saudara Ibnu
Syihab, dari pamannya." Demikian diriwayatkan Imam Muslim dan

Al Ismaili.
a -t .,

eA ii ,f (Semua umatlru dimaaJkan). Kata mu'aafan

berasal dari kata 'aafiyah, bisa bermakna Allah memaafkarurya dan

bisa pula bermakna Allah menyelamatkannya dan dia selamat dari

siksaan-Nya.

C-4iJJ ff (Kecuali orang-orang yang terang-terangan).

Demikian dinukil mayoritas. Begitu pula dalam riwayat Imam Muslim
dan dua kitab Mustakhraj masing-masing karya Al Ismili dan Abu
Nu'aim. Adapun dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, 

'4r4;iit \t
(Kecuali orang-orang yang terang-terangan). Versi inilah yang

dijelaskan oleh Ibnu Baththal dan Ibnu At-Tin. Dia berkata, "Demikan
yang tercantum dalam naskatr. Adapun yang benar menurut para

ulama Bashrah adalah versi yang pertama. Namun para ulama Kufah
membolehkan versi yang kedua." Ibnu Malik berkata, "Kata il puau

konteks seperti ini bermakna 'tetapi', sehingga makna hadits di atas

adalah; tetapi orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat tidak

akan diberi maaf, maka kata Oj;4iip)t (orang-orang yang terang-

terangan) adalah subjek kalimat dan predikatnya tidak disebutkan

dalam kalimat.

A1 Karmani berkata, "Yang seharusnya adalatr seperti versi
yang pertama, kecuali jika dikatakan bahwa kata'al afwu' di sini
bermakna meninggalkan, dan ia termasuk salah satu jenis penafian.

Inti kalimat itu adalatr setiap individu umat ini dimaafkan dosanya dan
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tidak diberi sanksi kecuali orang fasik yang melakukan dosa secara

terang-terangan." Dia meringkasnya dari perkataan Ath-Thaibi,

dimana dia berkata, "Dia menulis dalam naskahnya Al Mashabih

dengan kata 'mujaahirun', yakni dalam posisi rafa' padahal

seharusnya adalah nashb. " Lalu sebagian pensyarah kitab Al
Mashabih menjawab, ia dikecualikan dari kata 'diampuni' dan ia

bermakna penafian. Maksudnya, setiap umatku tak ada dosa atas

mereka kecuali orang-orang yang terang-terangan. Ath-Thaibi berkata,

"Makna yang lebih kuat adalah bahwa semua umatku dibiarkan dalam

kondisi tak diketahui kecuali mereka yang menampakkan. Kata'al
afwu' (maaf) bisa juga bermakna membiarkan.

Mujaahir adalah seseorang yang menarnpakkan maksiatrya

dan menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah dengan cara

menceritakarurya. An-Nawawi menyebutkan, "Barangsiapa yarLg

menampakkan kefasikan atau bid'ah, maka boleh menyebut apa yang

ditampakkarulya itu namun tetap tidak boleh menyebut apa yang tidak

ditampakk artfiya." Sementara' muj aahir' (orang terang-terangan) pada

hadits di atas mungkin bermal<na menampakkan dirinya sendiri, tetapi

mungkin juga tetap sesuai makna katanya, yaitu perbuatan dari kedua

belah pihak. Artinya, mereka saling menampakkan satu sama lain

dengan cara menceritakan dosa-dosa. Namun, lanjutan hadits

menguatkan kemungkinan pertama.

aJaisit b ?tf: (Sesungguhnya termasuk terang-terangan).

Demikian dikutip Ibnu As-Sakan dan Al Kasymihani. Versi ini pula

yang dijadikan landasan penjelasan Ibnu Baththal. Adapun para

periwayat lain mengutip dengan kata ijtri,ir sebagai ganti a,l6sijt, lalu

disebutkan dalam riwayat Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, 1ti*I' 
'U'rr,

(Dan sesungguhnya termasuk menampakkan), demikian pula dalam

riwayat Muslim. Dalam riwayat lain Imam Muslim menggunakan kata

jihaar dan dalam riwayat Al Ismaiii dengan kata ihjaar; dan dalam

riwayat Abu Nu'aim di kitab Al MustakhraT disebutkan lafazh 'U Oti
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,ryt. Dengan demikian kita mendapatkan empat versi. Paling

masyhur di antaranya adalahjihaar, hijaar, ijhaar, dan ihjaar.

Al Ismaili berkata, "Aku tidak pernah mendengar lafazh-lafazh

ini pada satu pun di antara hadits-hadits," kecuali pada hadits ini.

Sementara Iyadh berkata, "Al Adzari dan As-Sijzi menyebutkan

dalam riwayat Muslim dengan kata'ijhaar'. Al Farisi menyebutkan

dengan lafazh'ihjaar' lalu di bagran akhimya dia berkata, 'Zu.hair

mengatakan dengan kata'jihaar'." Riwayat-riwayat ini berasal dari

jalur Ibnu Sufyan dan Ibnu Abi Matran dari Muslim. Namun, pada

yang lainnya dari jalur Ibnu Suffan dari Zuhair disebutkan 'ltijaar'."

Iyadh berkata, "Kata jihaar dan hijaar serta mujaaharah,

semuanya benar dan bermakna muncul serta tampak. Dikatakan

'jahara bi qaulihi' atau 'ajhara bi qaulihi' artinya menampakkan

perkataarurya serta memperdengarkannya. Dia berkata pula, "Adapun

kata 'al majaanah' hanya kesalahan saat penyalinan naskah.

Meskipun maknanya juga tidak terlalu jauh dari konteks kalimat,

karena 'al maajin' adalah orang yang memasyhurkan urusannya dan

tidak peduli apa yang dia katakan atau orang katakan tentang dirinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, batrkan yang tampak versi ini lebih

kuat, karena perkataan yang disebutkan sesudahnya tidak diragukan

oleh seorang pun berkenaan dengan 'mujaaharaft' (terang-terangan).

Maka pengulangannya tidak membawa faidah yang banyak.

Sedangkan riwayat dengan kata'majaanah' memberi makna yang

lebih. Maksudnya, orang yang menampakkan kemaksiatan, maka

masuk kategori' mujj an' (pelawak). Sementar a' m aj aanaft ' (melawak)

tercela secara syara' maupun urf (kebiasaan). Maka orang yang

menampal<kan kemaksiatan terjerumus pada dua perkara yang

terlarang; menampalJcan maksiat dan menyerupai perbuatan para

pelawak."

Iyadh berkata, 'Adapun ihjaar artinya banyak berbicara dan

mengucapkan kata-kata kotor lagi jorok. Ia dekat dengan makna
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'majaanah'. Seakan-akan juga merupakan perubahan daikata jihaar
atau ijhaar. Meskipun dari segi makna juga tidak terlalu jauh berbeda.

Sedangkan kata hijaar, fiaka sangat jauh baik dari kata maupun
makna, karena 'hijaar' adalah gunung, atau tali yang digunakan
mengikat kaki unta, atau suatu bundaran yang digunakan sebagai

sasaran latihan membidik dengan tombak. Semua makna ini tidak
tepat dengan konteks hadits di atas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, versi ini juga memiliki matara yang

selaras dengan konteks hadits tersebut, karena terkadang dikatakan
'hajara fii lmlaamihi' atau 'ahjara fii kalaamihi', artinya dia
mengucapkan kata-kata kotor dalam pembicaraannya. Sama seperti
jahara dm ahjara. Apa-apa yang dibolehkan padakata jahara maka
dibolehkan pula pada kata hajara. Keberadaan kata hijaar yarrg
digunakan dengan arti gunung atau selainnya tidak berkonsekuensi
kata itu tidak memiliki makna lain.

btqt (tadi malam). Ia adalah malam paling dekat yang telah

berlalu dari saat perkataan diucapkan. Engkau katakan 'laqituhu al
baarifuah' (aku bertemu dengannya tadi malam). Asalnya dari kata
barafua yang bermakna hilang. Sehubungan dengan perintah menutup
aib diri telatr disebutkan dalam satu hadits yang tidak sesuai kriteria
Imam Bukhari. Ia adalah hadits Ibnu Umar yang dinisbatkan kepada

Nabi SAW, 'jii W :?r'dl';;,9; iirr ,;ct dt grrjitilr 9;6 t#\
n, * (Jauhilah oleh kalian kotoran-lcotoran yang dilarang Allah.

Barangsiapa terjerumus pada sesuatu darinya maka hendaklah dia
menutupi dengan penutup Allah). Hadits ini diriwayatkan Al Hakim
dan juga tercantum dalam lotab Al Muwatha' da/, mursal Zaid bin
Aslam.

Ibnu Baththal berkata,'?erbuatan menampakkan kemaksiatan
termasuk meremehkan hak Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang
shalih di kalangan kaum mukminin. Ini termasuk salah satu bentuk
pembangkangan terhadap mereka. Maka menutupi hal itu terhindar
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dari sikap meremehkan, karena kemaksiatan itu menghinakan
pelakunya, mengharuskan ditegakkan had (hukuman yang kadarnya
telah ditenhrkan), atau ta'zir (hukuman yang jenis dan kadarnya belum
ditentukan oleh syara') bila tidak ada had. Jlka telatr terfokus kepada
hak Allah, maka Dialah Dzat Yang Maha Mulia dan rahmat-Nya
mengalahkan kemurkaan-Nya. Oleh karena itu, jika Dia menutupinya
di dunia, maka tidak akan ditampakkannya di akhirat. Orang yang

menampakkan kemaksiatan niscaya luput darinya semua perkara itu.
Dari sini diketahui konteks penyebutan hadits 'berbisik' setelah hadits
'mujaaharah'."

Timbul kemusykilan tentang kesesuaian hadits ini dengan
judul bab, karena judul bab berkenaan dengan seorang mukmin
menutupi aibnya sendiri. Sedangkan hadits berkenaan dengan

perbuatan Allah menutupi dosa hamba-Nya. Jawabannya dikatakan,
hadits sangat tegas mencela orang yang menampakkan kemaksiatan
sehingga berkonsekuensi pujian bagi yang menutupinya. Disamping
itu, perbuatan Allah menutupinya sangat tergantung kepada tindakan
si mukmin menutupi aibnya sendiri. Barangsiapa sengaja

memunculkan dan menampakkan kemaksiatan berarti telah membuat
Tuhannya murk4 maka Dia tidak akan menutupi atasnya. Sedangkan

orang yang berusatra menutupi aibnya karena malu kepada Tuhannya

dan juga manusia niscaya Allah akan menutupi dosanya. Dikatakan
pula, Imam Bulfiari menyebutkan hadits ini pada bab di atas untuk
menguatkan madzhabnya, sesungguhnya perbuatan hamba diciptakan
oleh Allah.

)f i. o(h lp (Dart Shafwan bin Muhriz). Dalam riwayat

Syaiban dari Qatadah disebutkan, "Shafinan menceritakan kepada

kami." Hal ini sudah disitir pada tafsir surah Huud. Shafwan adalan

Mazini berasal dari Bashrah. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih

Bukhari selain hadits ini dan satu lagi yang sudah disebutkan pada

pembatrasan tentang awal mula penciptaan, dari Imran bin Hushain.

Kedua hadits ini disebutkan Imam Bukhari pada sejumlah tempat
:i

296 - FATHUL BAARI



dalam Y,rtab S h ahi hny a.

t* iJlA ]/tr-t) lti 6"rrorong bertanya kepada Ibnu tJmar).

Dalam riwayat Hammam dari Qatadah yang disebutkan pada

pembahasan tentang perbuatan aniaya dari Shafwan, dia berkat4 6{
9* :61 * .rr.r't ,#i 6 lfetitra alat sedang berjalan bersama lbnu

Umar, alan memegang tangannya). Dalam riwayat Sa'id dan Hisyam

dari Qatadah di tafsir surah Huud disebutkan, ',p-P\\Uk * it q.

,Y3'i (Ketika lbnu (Jmar thawaf maka ditampakkan seorang taki-laki

kepadanya). Saya belum menemukan keterangan tentang nama orang
yang bertanya. Akan tetapi mungkin dia adalah Sa'id bin Jubair

seperti dikutip Ath-Thabarani melalui jalurnya, dia berkata, "Aku
berkata kepada Ibnu Umar, diceritakan kepadaku..." lalu disebutkan

hadits selengkapnya.

' o'-c;* J$ (Bagaimana engknu mendengar). Dalam riwayat

Sa'id dan Hisyam, ,i;'jt * t;.i 6"'Jvi (Beliau berkata, "Wahai Abu

Abdirrahman").Ia adalah n,rma panggilan Abdullah bin Umar.

ci\t e jt{ ar 'Jh 'cjll ,.$ (Bagaimana engkau

mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang berbisik). Najwaa
(b erbis ik) adalah p erkataan seseorang yang diperdengarkannya kepada

dirinya sendiri dan tidak didengar oleh selainny4 atau diperdengarkan

kepada orang lain dengan sangat rahasia tanpa didengar orang yang

ada di sampingnya.

Ar-Raghib berkata, "Kata 'naajaituhu' artinya aku

membisikkan kepadanya. Asalnya adalah engkau menyepi di najwah
(tempat kosong) di permukaan bumi. Sebagian mengatakan ia berasal

dari kata 'an-najaat' (selamat). Maksudnya, engkau selamat

menyembunyrkan rahasiamu tanpa diketahui siapa pun. Bentuk kata
'an-najwaa' adalah mashdar (infinitif). Namun, terkadang digunakan

untuk kata sifat. Misalnya, 'hum najwaa' (mereka berbisik). Maksud
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'an-najwaa' di tempat ini adalah pembicaraan rahasia arfiara Tuhan

dengan orang-orang yang beriman pada hari kiamat. A1 Karmani

berkata, "Perbuatan itu disebut 'najwaa' (berbisik) sebagai lawan

daripada pembicaraan dengan orang-orang kafir yang terang-terangan

di hadapan semua ciptaan."

t: b int f* 6otan seorang kamu mendekat kepada

Tuhannya). Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah disebutkan, ;S-

i.2 b iyii, (Seorang mulqnin mendeknt kepada Tuhannya).

Maksudnya, mendekat kepada-Nya sebagai kemuliaan dan kedudukan

yang tinggi.

uS 6a ,? @in17o meletakkran penutup-Nya). Kanaf arttnya

sisi. Kanaf biasa juga digunakan dengan arti penutup, dan makna

inilah yang dimaksud di tempat ini. Makna awal merupakan majaz

bila dikaitkan dengan Allah, seperti dikatakan 'fulaan fi kanafi.

fulaan', artinya si fulan dalam pemeliharaan dan penjagaan si fulan.

Menurut Iyadh sebagian periwayat melakukan kekeliruan penyalinan

naskah. Mereka menggunakan huruf ta' sebagai ganti nun. Versi yang

menggunakan huruf 'nzn' didukung riwayat shahih bahwa dalam

nukilan Sa'id bin Jubair disebutkan, ,u.W e 'i$n- (Dijadiknnnya

pada hijab-Nya). Lalu dalam riwayat Hammam ditambatrkan, o-;r.i

(dan tirainya).

tkr fir * JFi (Dia bertanya, "Engkau mengerjakan ini

dan ini"). Dalam riwayat Hammam disebutkan, tk3 & Ui Ufili

(Dia bertanya, "Apaknh engkau mengetahui dosa ini dan ini ?").

Kemudian dalam riwayat Sa'id dan Hisyam disebutakn, 9i* 'ot'rt

(Dia membuatnya mengakui dosa-dosanya). Pada riwayat Sa'id bin

Jubair disebutakn , Uff ,SF:t ,4i f:t;A ,i:Fi $;V.b'r;r'n Sgi

Ufili 1Ou berkata padanya, "Bacalah lembaran-lembaran amalmu."
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Dia pun membacanya. Lalu ditanyakan dosanya satu persatu. Dia
berkata, "apakah engknu mengetahui? Apakah engknu

mengetahui?").

';rJ ,J# (Dia menjawab, "Ya").Dalam riwayat Hammam

ditambahkan, a3 ,€1 (Wahai Tuhan). Kemudian dalam riwayat Sa'id

dan Hisyam disebutkan,Uil ,)fr fOn berkata, "Alru mengetahui".).

eit U a;11 uit 
'Jfu' ."* 

tltb qF 4lA f gemuaian Dia

berfirman, "Sungguh aku telah menutupinya atasmu di dunia dan Alat

mengampuninya untuhnu hari ini"). Dalam riwayat Sa'id bin Jubair

disebutkan, &'*i, qf e e$'*b,..'t, x ,,)#'a:*": rii|r';$
€f U;it (Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka Altah berfirman,

"Tidak mengapa atasmu. Sungguh engkau Alru tutupi sehingga tidak
ada yang mengetahui dosamu selain Aku".). Hammam, Sa'id, dan

Hisyam, menambahkan dalam riwayat mereka, qi,tii.,L 'eq ,N
(Maka diberikan kitab kebaikannya). Pada sebagian jalw riwayat

Sa'id dan Hisyam disebutkan, Ls'.&5 @aka dilipat). Namun, lafazhini

keliru. Dalam riwayat Sa'id bin Jubair disebutkan, U q!-P ii6 +st
(Pergilah sungguh Alat telah mengampuni untulcrnu). Dalam riwayat

ketiganya disebutkan, agr:X,Jlrj i6jt $?1 6aaapun orang kafir dan

munafik) sebagian mengatakan, ofirtsrt 'rukjr prang-orang kafir

dan orqng-orang munafik). Sedangkan dalam riwayat Sa'id dan

Hisyam disebutkan, G.k e$t ,l"F:;(!tr ,t:i:: ,* ss$ 1'Kr $1t

qrld,J' ,1" I' zA \1 ,g.: ,* (Adapun ororr kafir maka diseru

dihadapan semua orang, "Merekn itu orang-orang yang mendustakan

Tuhan mereka. Ketahuilah, lalcnat Allah atas orang-orang yang
zhalim"). Sudah disebutkan pada tafsir surah Huud bahwa kata
'asyhaad' merupakan bentuk jamak dari kata syaahid (saksi), juga
jamak dari kata syahiid.
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Al Muhallab berkata, "Pada hadits terdapat anugerah Allah

terhadap hamba-hamba-Nya dengan menutup dosa-dosa mereka pada

hari kiamat. Dia akan mengampuni dosa-dosa siapa yang dikehendaki-

Nya di antara mereka. Berbeda dengan pendapat mereka yang

menerapkan ancaman untuk orang-orang yang beriman, karena pada

hadits ini tidak dikecualikan dari orang-orang yang ditutupi dosa-

dosanya kecuali orang-orang kafir dan munafik. Dimana mereka akan

diseru dihadapan semua khalayak dengan laknat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Butfiari merasakan hal ini,

maka dia menyebutkan hadits ini pada pembahasan tentang perbuatan

aniaya bersama hadits Abu Sa'id, {Je4r,+ )6' 
'Ubb'ilt 'uel? ri1.

e.e,t'J 4t4 rf.U ri1 .r ,$'rl' GW.U6 S;a;tb€ trltl&J ii.
*;J Jft (Apabila orang-orang beriman selamat dari neraka, malm

mereka ditahan di jembatan antara surga dan neraka. Mereka saling

membalas kezhaliman-kezhaliman di antara merekn di dunia' Hingga

ketika mereka dibersihkan dan disucikan maka diizinkan bagi mereka

untuk masuk surga). Hadits ini menunjukkan dosa-dosa yang ditutupi

pada hadits Ibnu Umar adalah dosa antara hamba dan Tuhannya.

Bukan kezhaliman antara sesama para hamba. Konsekuensi hadits

mengatakan mereka butuh untuk saling membalas. Kemudian hadits

tentang syafaat menunjukkan sebagian kaum mukmin pelaku dosa

akan diadzab di neraka, lalu keluar darinya dengan sebab syafaat

seperti telah dipaparkan pada pembahasan tentang iman. Keselwuhan

hadits menunjukl<an bahwa kaum muhninin yang berbuat maksiat

akan terbagr dua pada hari kiamat. Pertama, kemaksiatannya antara

dirinya dengan Tuhannya. Maka hadits Ibnu Umar menunjukkan

bahwa bagran ini terbagi lagi menjadi dua kelompok. salah satunya

kemaksiatannya tertutup di dunia, maka inilah yang akan ditutupi

Allah di hari kiamat, dan ini disebutkan secara tekstual. Kelompok

lainnya adalah mereka yang menampakkan kemaksiatarurya akan

diperlalcukan sebaliknya seperti diketahui dari makna kontekstual.

3OO - tr'ATHUL BAARI



Kedua, kemaksiatannya arfiara dirinya dengan hamba-hamba Allah
yang lain. Mereka juga terbagi kepada dua kelompok. Salah satunya

adalah mereka yang keburukannya lebih banyak dibandingkan

kebaikannya. Mereka ini dimasukkan dalam neraka, kemudian

dikeluarkan darinya dengan sebab syafaat. Lalu kelompok lainnya
yang sama antara keburukan dan kebaikan. Maka mereka tidak masuk

surga hingga terjadi antara mereka saling membalas seperti

ditunjukkan hadits Abu Sa'id. Semua ini berdasarkan apa yang

ditunjukkan hadits-hadits shahih bahwa....1 Allah melakukan

berdasarkan pilihan-Nya, karena tidak ada kewajiban apapun bagi

Allah dan Dia melakukan apa yang Dia kehendaki kepada hamba-

hamba-Nya.

61. Angkuh/Sombong

.&,,+ * €. W 4L ;.v :4eJ,,sG,

Mujahid berkata,'Memalingkan lambungnya artinya anglcuh

kepada dirinya." 'ithfihi artinya lehernya.

z\u/ ct/ t,

) Y dJl GJ'Pvf 'jd
,ti .i:j,t

I 1.. o.
,rJt,f

6e
4lll

, ./, i. o . o 'u
dtFt J) ; ,;:G'*

JL';.1 -) *6 /*,r r-rrt4\"€?l
;S;^) yt?rJLk rsilt J.^1, i';f

607L. Dari Haritsah bin Wahb Al Khuza'i, dari Nabi SAW
beliau bersabda, "Maukah kamu aht beritahu tentang penghuni
surga? Semua yang lemah dan sangat lemah. Kalau bersumpah atas
Allah niscaya Dia menunaikannya. Maukah kamu aku beritahu

I Terdapat bagian yang kosong pada naskah asli.
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tentang penghuni neraka? Semua yang lcaht, lcasar, dan anglath."

,yi ,sL n t\t'uts tt ,i6 *uy ; LS ,i:'t- *rw #'*
i',a',^6

. o. , tt cr. . r. / ctu !, rlc,:> 9.. w f s d!,+'e dJll ,_rv

,.
.i,r );' i LU y#l

.-irz

6072. Dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik dia

berkata, '?ernah ada seorang perempuan di antara perempuan-

perempuan Madinah memegang tangan Nabi SAW, lalu membawanya

kemana dia kehendaki."

Keterangan Hadits:

Ar-Raghib berkata, "Kata hibr, takabbur, dan istikbaar
memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Kibr (angkuh/sombong)

adalah keadaan dimana seseorang merasa takjub dengan dirinya. Dia
melihat dirinya lebih hebat dari selainnya. Kondisi paling buruk

adalah dia merasa hebat atas Tuhannya dengan cara menolak

menerima kebenaran dan tidak mau funduk dalam tauhid dan ketaatan.

Sikap angkuh ini lahir karena dua hal. Pertama, perbuatan-perbuatan

yang baik melebihi kebaikan orang lain. Atas dasar ini maka Allah
disifati 'Al Mutalmbbir' $vIaha Angkuh). Kedua, memaksakan diri
untuk itu dan membebani dengan apa yang tidak ada padanya. Ini
adalah sifat manusia secara umum seperti firman-Nya dalam surah Al
Mukmin ayat 35, )*, # * F .,[; il' g'd.k (Demikiantah

Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sailenang-

wenang).

Al Ghazali berkata, "Al Kibr (angkuh) terbagi menjadi dua:

Apabila tampak pada anggota badan maka disebut takabbur

(sombong), dan jika tidak tampak maka dikatakan; pada dirinya ada
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sifat kibr (angkuh). Sikap 'anglnrh' membutuhkan pihak yang

diungguli dan apa yang menjadi keunggulannya. Di sini terpisah

antara angkuh dan ujub (bangga dengan diri sendiri). Barangsiapa

yang tidak dicipta kecuali sendirian maka yang terbayangkan dia akan

memiliki sifat 'ujub Oangga dengan dirinya sendiri( tapi tidak

menj adi takabbur (angkuh).

q ry l* 4 rf:;:,l nb G: :+6Js1 ltvtuiania

berkata, "Memalingknn lambungnya; anglath pada dirinya." 'Ithfihi

artinya lehernya). Bagian dinukil Al Firyabi dengan sanad yang

maushul dari Warqa', dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata

tentang firman Allah, ^rb 
'ri: (Memalingkan lambungnya). yakni

lehernya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, * 'ri.O (memalingkan

lambungnya), yakni angkuh kepada dirinya. Kemudian dari Qatadah

dia berkata, "Memalingkan lehemya." Sementara dari As-Sudi, gtj
.ii.9. yafcni berpaling dengan kebesarannya. Dari Abu Shukhair Al

Madani, dia berkata: Muhammad bin Ka'ab berkata, "Dia adalah laki-

laki yang mengatakan, 'Ini sesuatu yang aku lipat kakiku padanya',

maka 'ithf afiinya kaki." Abu Shukhair berkata, "Orang Arab

menggunakan kata 'ithf untuk menyebut leher." Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Mujahid bahwa ayat itu
turun berkenaan dengan An-Nadhrbin Al Harits.

Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Pertama adalah

Haritsah bin Wahab yang telah dijelaskan pada tafsir surah Nuun.

Maksud penyebutannya terdapat pada pensifatan orang angkuh

sebagai penghuni neraka.
tt

# ,f sibir SLl'. i;i li (uaukah kamu atru beritahu

penghuni surga? Semua yang lemah). Kata 'laillu' diberi tanda

dhammah karena selangkapnya adalah, 'hum kullu dha'ifin...'.

Hadits kedua adalah hadits Anas yang diriwayatkan melalui
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Muhammad bin Isa, dari Husyaim, dari Humaid Ath-Thawil.

Muhammad bin Isa dikenal dengan nilma Ibnu Ath-Thaba'. Dia adalah

Abu Ja'far Al Baghdadi yang pemah menetap di Azanah. Dia seorang

yang tsiqah (terpercaya) dan sangat mengetahui seluk beluk hadits

Husyaim. Sampai Ibnu Al Madini berkata, "Aku mendengar Yahya

Al Qaththan dan Ibnu Mahdi menanyainya tentang hadits Husyaim."

Abu Hatim berkat4 "Muhammad bin Isa bin Ath-Thabba'

menceritakan kepada kami dan dia seorang yang tsiqaft (terpercaya)

lagi amanah." Lalu dia mengunggulkarurya dibandingkan saudaranya

Ishaq bin Isa. Sementara Ishaq bin Isa lebih banyak meriwayatkan

hadits dibanding Muhammad. Abu Daud berkata, "Dia mendalami

fikih dan menghapal sekitar 40 ribu hadits. Dia meninggal tahw 224

H." Abu Daud menukil riwayat darinya tanpa perantara. Adapun At-
Tirmidzi di kitab Asy-Syama'il dan An-Nasa'i meriwayatkan darinya

melalui perantara. Saya (Ibnu Hajar) tidak melihat riwayatnya dalam

Shahih Bukhari selain di tempat ini dan satu tempat lagi pada

pembatrasan tentang haj i.

}e i rl6.i J'6i (Muhammad bin Isa berkata). Hammad

berkata, "Saya tidak melihat pada satu pun di antara naskatr Shahih

Bukhari penegasilnnya (BuL:hari) mendengar langsung darinya."

Sernentara Abu Nu'aim berkata setelatr mengutip hadits ini, "Imam
Bukhari menyebutkannya tanpa riwayat." Adapun Al Ismaili berkata,

"Buk*Iari berkata, Muhammad bin Isa berkata..., lalu menyebutkan

tanpa menukil sanad." Begitu pula Abu Nu'aim tidak menemukan

sanad lain baginya. Dia mengutip dalam kitabnya Al Mustakhraj

melalui Imam Bukhari. Tampaknya dia lalai akan keberadaan hadits

ini dalam Musnad Ahmad. Sungguh Imam Ahmad telah menukilnya

melalui Husyaim (guru Muhammad bin Isa). Hanya saja Imam

Bukhari tidak mengutipnya dari Ahmad bin Hambal karena dalam

riwayat Muhammad bin Isa terdapat penegasan Humaid telah

mendengar langsung dari gurunya, karena dalam riwayatnya dikatakan

dari Husyaim, "Humaid mengabarkan kepada kami, dari Anas",
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sementara Humaid seorang mudallis (orang menyamarkan riwayat).
Imam Buk*rari hanya menyebutkan hadits-haditsnya yang terdapat
penegasan dia mendengar langsung.

;r"A '* .u. 6lpZi (Dia membawanya kemana dia suka).

Dalam riwayat Ahmad disebutkan, Wg ..,2 y; ',N (Dia

membawanya untuk keperluannya). Dia mengutip pula dari Ali bin
Zaid dariAnas, ttr ,)i"t *rbT;qa **t *t ili'uiU;jlt Uti lt
criA'* y)|*^iS rj; A*'ui:.6-Lf-b p:, # il' ,p (Terkadang

seorang perempuan budak di antara perempuan-perempuan budak di
Madinah datang dan memegang tangan Rasulullah SAW. Beliau tidak
menarik tangannya dari tangan perempuan itu hingga perempuan

tersebut membawanya kemana dia kehendaki). Hadits ini
diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah melalui jalur ini. Maksud
'memegang tangan' di sini adalatr konsekuensinya, yaitu sikap lembut
dan patuh. Hadits ini mengandung berbagai macam bentuk yang

menunjukkan sikap tawadhu'. Pertama, penyebutan 'perernpuan' dan

bukan 'laki-laki'. Kedua, penyebutan 'perempuan budak' dan bukan
'perempuan merdeka'. Ketiga, penyebutan perempuan secara umum
yang bermakna perempuan mana saja. Keempat, penyebutan 'kemana

dia kehendaki' yang menunjukkan tempat mana saja. Penggunaan kata
'memegang' menunjukkan puncak pengaturan hingga meski
keperluannya di luar kota Madinatr dan dia butuh bantuan dari beliau.
Hal ini menunjukkan tarnbahan akan tawadhu'nya serta

keterbebasannya dari semua jenis keangkuhan.

Sehubungan celaan sifat angkuh dan pujian tawadhu' telah
disebutkan dalam sejumlah hadits. Paling shahih di antaranya adalah

riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, &'jt'ol.,W ; 'u r:)t JW * et{ u r-.it FU I
,r3r'srloi At .,u,; ;4t ,,lA |iG ik, $; bjl$i ol',*;- (Tidak

akan masuk surga barangsiapa dalam hatinya ada keanglathan
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sebesar dzarrah. Dikatakan, "Sesungguhnya seseorang ingin

pakaiannya bagus dan sandalnya bagus." Beliau bersabda, "Anglath

adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia".).

Diriwayatkan pula oleh Imam A1 Hakim, u"tit ,g'tSir1"d, h U 6t
(Keanglathan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia).

Orang yang bertanya pada hadits ini mungkin Tsabit bin Qais. Ath-

Thabarani meriwayatkan melalui sanad yang hasan dari Tsabit bahwa

beliau bertanya tentang itu. Begitu pula dia kutip dari Sawad bin Amr
bahwa dia juga menanyakan perkara tersebut. Abd bin Humaid

mengutip dari hadits Ibnu Abbas, yang dinisbatkan ke,pada Nabi

SAw, ot talJr iS'6 :$ tj itr oi 6- :Jrii .orXr'uel;1 ,:dt f it!"1'$3t

bs,*-l:1'aar j,,j$ ii,' Gi6.,h 6;l:i e S4 iu,,y : t" u t t<i
'&?jx 

'dt'"."tX-iilir'{-J-i e;t?i orxritt;b 61i $1i ,^$L

(anglath adalah masa bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan

manusia. Dia berknta, "Wahai Nabi Allah, apaknh itu?" Beliau

bersabda, "Bermasa bodoh adalah englcau memiliki harta pada

seseorang lalu dia mengingkarinya. Kemudian ada yang

menasehatinya agar bertalewa kepada Allah tapi dia tidak mau.

Sedangkan rnerendahkan orang adalah seseorang datang dengan

'panjang lehernya' dan bila melihat orang-orang lemah dan fakir
niscaya tidak memberi salam kepada merekn dan tidak duduk dengan

mereka lmrena merendahkan mereka'). At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan

Ibnu Majah --dinyatakan shatrih oleh Ibnu Hibban serta Al Hakim-
meriwayatkan dari Tsauban, dari Nabi SAW, 4, Uigi, $, o6 U
e-lt Jr| {llti )#\ (Barangsiapa meninggal dan dia terbebas dari

keanglathan serta mencuri rampasan perang dan utang niscaya masuk

surga). Imam Ahmad dan Ibnu Majah -dinyatakan shahih oleh Ibnu

Hibban- meriwayatkan dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, N &ti ,i
itr'a;,:z1L:s itr db'$",r;i ;& dti €.btr'ii;;- & +ts iitr ,at+1i
'*6 ,Pt G'irr:- & qS (Barangsiapa merendah untuk Allah satu
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derajat niscaya Allah mengangkatnya satu derajat hingga Allah
menjadikannya tertinggi di tempat tertinggi. Barangsiapa angkuh atas
Allah satu derajat maka Allah merendahkannya satu derajat hingga
menjadinnya terendah di tempat paling rendah). Ath-Thabarani
meriwayatkan di kitab Al Ausath dari Ibnu lJmar, dinisbatkan kepada

Nabi SAW,6;qt *b'oP,y1, G'o& 6,',tV,:;lt:'n?61 6auhilah

siknp anglath. Sesungguhnya anglruh berada pada seseorang dan

menjadi beban atasnya). Para periwayat hadits ini tsiqah (terpercaya).

Ibnu Baththal menyebutkan dari Ath-Thabari bahwa maksud hbr
(anglruh) pada hadits-hadits ini adalah kufur, berdasarkan kalimat
'atas Allah'. Kemudian dia berkata, "Tidak diingkari menjadi bagian
kibr (angl<tth) sikap angkuh terhadap selain Allah. Bahkan ia tidak
keluar dari makna yang kami katakana, sebab orang yang angkuh
terhadap Tuhannya tentu sikap merendahkan manusia lebih daripada
itu."

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Iyadh bin Hammad

bahwa Rasulullah SAW bersabd4 'gi.-l! ,-? tfutibi 4 ,fui fu"ut

9t ,rb ".t;i lsesunggtthnya Allah mewahyukan kepadalat agar knlian

tawadhu, hingga seseorang tidak berbuat aniaya terhadap orang
lain).

Perintah untuk tawadhu mencakup larangan angkuh karena
keduanya berlawanan. Ia mencakup kufur dan selairurya. Kemudian
terj adi perbedaan tentang penafsiran hadits-hadits tersebut sehubungan

dengan seorang muslim. Dikatakan, dia tidak masuk surga bersama

orang-orang yang awal memasukinya. Sebagian mengatakan, mereka
tidak masuk surga tanpa ada pembalasan atas perbuatan mereka. Ada
yang mengatakan balasannya adalah tidak masuk surga namun bisa
saja Allah memberi ampunan. Ada yang berpendapat hadits ini
disebutkan dalam konteks pencegahan dan kecaman. Tetapi mal<na

zhahimya tidak dimaksudkan. Sebagian mengatakan bahwa maknanya

adalah tidak masuk surga pada saat di hatinya masih ada keangkuhan.
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Pendapat ini disebutkan oleh Al Khaththabi dan dilemalrkan oleh An-

Nawawi, karena hadits itu disebutkan gntuk mencela keangkuhan dan

pelakunya. Bukan untuk menjelaskan keadaan penghuni surga

memasuk surga. Ath-Thaibi berkata, "Redaksi hadits berkonsekuensi

bahwa kata kibr (angkuh) berlaku untuk mereka yang melakukan

kemaksiatan, sebab jawaban itu dapat dirinci; jika menggunakan

hiasan untuk menampakkan nikmat Allah maka diperbolehkan atau

disukai, sedangkan jika untuk keanglcuhan yang dapat menolak

kebenaran dan merendahkan manusia serta menghalangi dari jalan

Allah, maka ia tercela.

62. Tidak Berbicara Ketika bertemu

'6"; ici'fr)oi ,yl J;-'r ,*t *aht & yt J;'' ,I;')
.J\1 9>s

Dan sabda Rasulullatr SAW, "Tidak halal bagi seseorang

untuk meninggalkan (mendiamknn) saudaranya lebih dari tiga

malam."

$3 *ru,.:rr iy.r $ l;ut i $t ;'r"P ;.* i,Su'ai^llt ,r
"AkG Li - d!u. *-, ir'?rt e 4t g\) a.nG €i U.l

h6 |aaa i};Li ,,w')l y e J$ ;)t, l' l?Li u'L

e :rju lr 'J$ ';i ,Uu" ,ri\b L,;L\ 'ti **.e ,#3

i3t ;.r 
'e*r.-tt .tit r3t 

';t {i v tf li '",{' i.} ,'-iu

'&it \) t:i.( ,*,&t i l', v ,Uu! ,i4tutb e Qt
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l*) {':* ,}. ,*tt { -;3t ;t ,rb i; je At .qr" jt
,4 ,SGj -i;: i'a Gi3- ora * ; :_r\t i. i;';r
,ro'ui ,ii k \ 6tp lkG * ;&ii (i ;,r- s:r*i

Ud r;-Xi ,Xitr||, ltt *| glL iyl-:' :.tui a^*a ;;
'oi 

;-u \i- & rrLir ,e : tjs .rg-\t :a1G

t"t -;!lt u.t t"{:a,ai.G'6&v qt4t ;3r iy.t S*; rrv;
r ,l Q.t+r6. ,r1; ei ):ill 

"*i 
,57;6+6_ ,*)

'nL,# *:r*a\, * dtLt,p,t*r,q'4,r*
,Jq p>v |l'rt i6f ')1-";:1 #.J;t iy 441 r, .>)L

o 4-

Grli ,;^7i'i+ g/t, tf'Ar cr a4G ,-* trisi AJ

a.r'J? e d-\t; C .L-ra )'-$t: ,'.,'r.r $t,',:i, ,*')
c to ' , a'r-; t '.iJ !'X'-irs) .'er'6rl U; t;i:: g.'**i, .jlt

l^r+ r11;:, ,fr & ,*U;
6073-6074-6075. Dari Az-Z,hi, dia berkata: diceritakan

kepadaku oleh Auf bin Malik bin Ath-Thufail, dia adarah Ibnu A1
Harits, dan dia adalah saudara laki-laki Aisyah (istri Nabi sAW) dari
pihak ibunya, sungguh diceritakan kepada Aisyah bahwa Abdulrah bin
Az-zttbair berkata tentang penjualan atau pemberian yang diberikan
Aisyah, "Demi Allah, hendaknya Aisyah berhenti atau aku akan
mencegahnya membelanjakan harta." Aisyah berkat4 .Apakah dia
mengatakan ini?" Mereka berkat4 "Benar.', Dia berkata,,,Ia unfuk
Allah, aku memiliki nadzar rurtuk tidak akan berbicara dengan Ibnu

tt
i.:^lu S6f
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Az-Zrtbair selamanya." Lalu Ibnu Az-Zttbair meminta syafaat

kepadanya ketika hal itu berlangsung lama. Aisyah berkata, "Demi

Allah, aku tidak akan menerima syafaat siapapun untuknya dan aku

tidak akan melanggar nadzarku." Ketika keadaan itu telah cukup lama

bagi Ibnu Az-Zubair, dia berbicara kepada Al Miswar bin Makhramah

dan Abdurrahman bin Al Aswad bin Abdi Yaghuts -keduanya dari

bani Zfitah- seraya berkata kepada keduanya, "rqku memohon

kepada kalian berdua atas nama Allah, hendaknya kalian berdua

memasukkan aku kepada Aisyah, sesungguhnya tidak halal baginya

bernadzar memutuskan hubungan denganku." Al Miswar dan

Abdurrahman membawanya dan keduanya memakai mantel, sampai

keduanya minta idzin kepada Aisyah dan berkata, "Keselamatan

atasmu dan rahmat Allah serta keberkatran-Nya, apakah kami boleh

rnasuk?" Aisyatr berkata, "Masuklah kalian." Mereka berkata,

"Apakah kami semua?" Aisyah berkata, "Ya, masuklah kalian

semua." Sementara dia tidak tahu bahwa Ibnu Az-Zubair bersama

keduanya. Ketika mereka telah masuk, Ibnu Az-Zubair masuk ke balik

hijab dan merangkul Aisyah dan mulai memohon kepadanya sambil

rnenangis, lalu Al Miswar dan Abdurrahman memohon kepadanya

agar mau berbicara dengan Abdullatr serta menerima permintaan

maafrrya. Keduanya berkata, "sesungguhnya Nabi SAW 
-seperti

teiah engkau ketahui- melarang mendiamkan saudaranya ketika

bertemu. Sungguh tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan

(mendiamkan) dengan saudaranya melebihi tiga malam." Ketika

rnereka telah banyak memberikan peringatan dan upaya maka Aisyah

mulai mengingatkan keduanya sambil menangis seraya berkata,

"sungguh aku telah bernadza4 dan nadzu itu keras." Namun

keduanya terus menerus mengingatkannya hingga dia mau berbicara

dengan [bmt Az-Zubair. Lalu Aisyah memerdekan empat puluh budak

untuk menebus nadzarnya. Dia biasa mengingat nadzarnya sesudah

itu, maka dia menangis hingga air matanya membasahi kerudungnya.

31O - T'ATHUL BAARI



& ,)L ht .* lnr Jir'ol *y, ; ".It * qW ;.1 f
\j .Gtft,lt;q t'jk, ,trj.tu o, 1iru ,t; trti y ,js

,Sg *x'oi ;r;i'j^1-'o1t #, .W
6076. Dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, sesungguhnya

Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling membenci,
jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi (bermusuhan),
dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal
bagi seorang muslim meninggallan (mendiamknn) saudaranya lebih
dari tiga malam."

ht -* lnr Jirll'"rU1t:t qit ,rj E"'&, "i /:W,f
)W ,Jttr p\ li:rt;cf fi_iti ,yl J;-i ,JG'rJri -,

.9>r1lu.,'f* ,Jrt t1^r":) a:; ery t-G e-;5
6077. Dari Atho bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Ayyub Al

Anshari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabd4 "Tidak halat bagi
seorang laki-laki meninggalkan (mendiamknn) saudaranya lebih dari
tiga malam. Keduanya bertemu lalu yang satu berpaling dan yang
satu berpaling. sebaik-baik di antara keduanya adalah yang memulai
mengucapkan salam."

Keterangan Hadits:

Hijrah artinya seseorang tidak mau berbicara dengan orang
lain jika keduanya bertemu. Asal artinya adalah meninggarkan, baik
perbuatan maupun perkataan. Dalam bab ini tidak dimaksudkan
meninggalkan negeri tempat tinggal, sebab yang demikian telatr
disebutkakn hukumnya.
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,:g ax ov tei'.i$-'oi ft br P) *o lnt & 4t ,syt

(Dan sabda Nabi SAW, "Tidak halal bagi seseorang meninggalkann

[mendiamknnJ saudaranya lebih dari tiga malam'). Hadits ini telah

dinukil oleh Imam Bukhari dengan sanad yang maushul pada bab di

atas dari Abu Ayyrb. Maksud di tempat ini adalah untuk menjelaskan

bahwa cakupannya yang umum dikhususkan bagi siapa yang

mendiamkan saudaranya tanpa alasan yang benar. An-Nawawi

berkata, "Pata ulama berkata, diharamkan mendiamkan sesama

muslim lebih dari tiga malam berdasarkan nash, dan dibolehkan

selama tiga malam berdasarkan maJhum (makna kontekstual). Hanya

saja dimaafkan bagi seseorang dalam hal itu karena manusia secara

tabiat memilik sifat marah. Maka ditolelir selama masa itu untuk

kembali dan menghilangkan faktor yang membuatnya berbuat

demikian." Sementara Abu Al Abbas Al Qurthubi berkata, "Waktu

yang dijadikan dasar adalah tiga malam. Hingga bila seseorang

memulai di siang hari maka dihitung mulai malamnya. Lalu batas

pemberian maaf berakhir dengan berakhirnya malam ketiga."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, memastikan berpegang kepada

rnalam dan bukan siang merupakan sikap yang kaku. Telah disebutkan

pada bab "Apa yang Dilarang dari Saling Mendengki" dalam riwayat

Syu'aib, dari hadits Abu Ayyub, ?6 # ftiga hari). Maka yang

dijadikan pegangan bahwa masa yang diperbolehkan adalah tiga hari

beserta malam-malamnya. Apabila disebutkan 'malam' maka

maksudnya dengan siangnya. Begitu pula bila disebut 'siang' maka

maksudnya adalah dengan malamnya. Dengan demikian, yang

dijadikan pedoman adalah berlalunya tiga hari beserta malam-

malamnya. Misalnya, jika dimulai sesudah Zhuhur di hari Sabtu, maka

akhimya adalah saat Zhuhur hari Selasa. Namun, mungkin juga

setengah hari itu dihilangkan dan perhitungan dimulai dari awal

malam atau awal siang.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:
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Pertama, dalam hadits ini terdapat lafazh marfu' yang
disampaikan tiga sahabat, selebihnya dari mereka, sementara dari
sahabat yang keemp at mauquf.

gi i.y $: fi:t i. Jf g1:t; @uf bin Ath-rhufait

menceritakan kepadalru dan dia adalah anak saudara Aisyah).

Demikian disebutkan An-Nasafi dan Abu Dzar. Adapun selain
keduanya dan juga dinukil Ahmad dari Abu Al Yaman (guru Imam
Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan, "Auf bin Malik bin Ath-
Thufail, dan dia adalatr anak saudara laki-laki Aisyah dari pihak ibu."
Al Ismaili meriwayatkannya dari Ali bin Al Madini melalui Al
AtJza'i, Shalih bin Kaisan, dan Ma'mar, ketikanya dari Az-Z\hi.
Dalam riwayat Al Auza'i dari Az-Ztthri disebutakn, "Diceritakan
kepadaku oleh Ath-Thufail bin Al Harits, dan dia berasal dari Azd
Syanu'ah, dan dia adalah saudara laki-laki Aisyah dari pihak ibunya
Ummu Rumman." Sementara dalam riwayat Shalih disebutakn,
"Diceritakan kepadaku oleh Auf bin Ath-Thufail bin Al Harits dan dia
adalah anak saudara laki-laki Aisyah dari pihak ibunya." Sedangkan

dalam riwayat Ma'mar, "Auf bin Al Harits bin Ath-Thufail."

Ali bin Al Madini berkata, "Demikian mereka berbeda dan
yang benar menurutku -dan ini yang terkenal- adalah Auf bin Al
Harits bin Ath-Thufail bin Sakhbarah." Dia berkata pula, ..Bapaknya

Ath-Thufail adalah yang meriwayatkan hadits Abdul Malik bin
Umair, dari Rub'i bin Hirasy, darinya." Maksudnya hadits, U, $gS I

zl z

o)tr 1L31 aitt rt3 (Jangan katalan apa yang dikehendaki Ailah dan

dikehendaki fulan). Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i dan Ibnu
Majah. Begitu juga diriwayatkan Ahmad dari Ma'mar dan Al Auza,i.
Ibrahim Al Harbi berkata dalam l<ttab An-Nahyu 'an Al Hijran, setelah

menyebutkan melalui jalur Ma'mar, Syu'aib, Shalih, dan Al Aaza,i
seperti terdahulu, dan dari jalur Abdurrahman bin Khalid bin Musafir
dari Az-Zthi, dari Auf bin Al Harits bin Ath-Thufail, dan dari An-
Nu'man bin Rasyid, dari Az-Zlhi, dari Urwah bin Al Miswar, ..Ini

ej"jl(r
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adalatr kekeliruan." Lalu dia berkata lagi, "Demikian pula Al Auza'i

telah keliru ketika mengatakan 'Ath-Thufail bin Al Harits', dan Shalih

ketika mengatakan, 'Auf bin Ath-Thufail bin Al Harits'. Sedangkan

Ma'mar dan Abdunahman bin Khalid telatr tepat ketika mengatakan,

'Auf bin Al Harits bin Ath-Thufail'." Setelah itu dia berkata, "Adapun

menurutku, Al Harits bin Sakhbarah Al Azdi datang ke Makkah

bersama istrinya Ummu Ruman binti Amir A1 Kinaniyah, lalu dia

bersekutu dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelatr Al Harits wafat,

maka istrinya (Ummu Ruman) dinikahi Abu Bakar dan melahirkan

anak Abdurrahman serta Aisyah. Ummu Ruman memiliki anak dari

A1 Harits yanga bernama Ath-Thufail bin A1 Harits. Dialah yang

dikatakan saudara Aisyah dari pihak ibunya. Selanjutnya Ath-Thufail

mendapatkan anak yang diberi nama Auf. Dia sempat menerima

riwayat dari Aisyah selain hadits ini. Dia pula yang menjadi guru Az-

Zlhi dalam riwayat ini." Atas dasar ini maka yang tepat dalam

penyebutan nama dan nasabnya adalah Shalih bin Kaisan. Sedangkan

Ma'mar dan Abdurrahman bin Khalid telah membaliknya. Versi

pertama itu pula yang dinyatakan benar oleh Ali bin Al Madini.

Selanjutnya te{adi perbedaan pada Al Atza'i. Riwayat yang

disebutkan Al Harbi dari Al Auza'i adalah riwayat A1 Walid bin

Muslim. Adapun Al Ismaili menyebutkan dari Ibnu Katsir dari Al
Avza'i selaras dengan riwayat Ma'max dan Ibnu Khalid. Sementara

Syu'aib dalam riwayat Ahmad telah membalik penyebutan Al Harits

dan menamainya Malik, lalu dia menghapusnya dalam riwayat Abu

Dzar sehingga menjadi tepat dan tidak menyinggung nama kakeknya.

Irnam Al Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari

Abdurrahman bin Khalid, sama seperti itu. Apabila hal ini sudah jelas

maka diketahui bahwa yang dipastikan Ibnu Al Atsir di kitab Jami' Al
tthsul bahwa dia adalah Auf bin Malik bin Ath-Thufail, ternyata

kurang tepat. Perbedaan di atas semuanya dalam menentukan rlama

periwayat hadits ini dari Aisyah serta nasabnya kecuali riwayat An-

Nu'man bin Rasyid yang digolongkan syadz (menyalahi yang umum)'
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V

Hal itu karena dia membalik guru Az-Ztfii dan menjadikannya

Urwah bin Az-Znbair. Padahal yang akurat adalah riwayat mayoritas.

Meski demikian hadits ini juga memiliki sumber dari Urwah seperti

sudah dipaparkan pada bagian awal pembahasan keutamaan Quraisy,
tetapi ia bukan melalui riwayat Az-Zvhi.

'c;t;- iAltb 'Ol 
6s"rungguhnya diceritaknn kepada Atsyah).

Demikian dikutip mayoritas. Sementara dalam riwayat Al Ashili
disebutkan, if:t; (menceritakan kepadanya), tetapi versi pertarna

lebih shahih. Menguatkannya apa yang tercantum dalam riwayat Al
Anza'i, "Sesungguhnya Aisyah sampai padanya." Adapun dalam

riwayat Ma'mar disebutkan kedua versi itu. Kemudian disebutkan
juga dalam riwayat Shalih, 'Menceritakan kepadanya."

zStb '^1"b1 ,& 'rl C1 e (Sehubungan penjualan atau

pemberian yang diberikan Aisyah). Dalam riwayat Al Auza'i
dikatakan, "Sehubungan pemukiman beliau yang dijualnya. Maka
Abdullah bin Az-Zubair marah dengan sebab penjualan pemukiman

itu."

IAJ.C 'i&l$ (Hendaklah Aisyah berhenti). Dalam riwayat Al

Avza'i ditambahkan, "Dia berkat4 'Ketahuilah demi Allah,
hendaknya Aisyah berhenti menjual tanahnya." Riwayat ini
menafsirkan apa yang belum disebutkan secara jelas dalam riwayat
selainnya. Begitu pula apa yang terdatrulu dalam pembahasan

keutamaan Quraisy melalui Urwah, dia berkata, "Biasanya Aisyah
tidak menahan sesuatu. Apa yang datang kepadanya dari rezeki Allatr
niscaya disedekahkannya." Tetapi ia tidak bertentangan dengan

riwayat di tempat ini, karena bisa saja Aisyah menjual sebidang tanah

miliknya trntuk disedekatrkan. Adapun kalimat, W t.Jz.i\ \t 4
(hendaklah berhenti atau alru akan mencegahnya membelanjaknn

harta),juga menafsirkan redaksi pada riwayat Urwah, ,P :6,1-'of ,#-
rar$ (Patut untuk menghalangi keinginannya).
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fi.i j.1t i\ {t t Lf r'ij ',tb ;t), (Demi Atlah, alat memiliki

nadzar untuk tidak akan berbicara dengan lbnu Az-Zubair

selamanya). Dalam riwayat Abdunahman bin Khalid, "Satu kalimat

selamanya." Sementara dalam riwayat Ma'mar, "Dengan safu

kalimat." Kemudian dalam riwayat A1 Ismaili dari A1 Auza'i kata

'selamanya' diganti dengan kalimat, qj ,+ o'tSt OA ufr thtngga

kematian memisahkan antara aku dengannya). Ibnu At-Tin berkata,

"Lafazh'bahwa aku tidak berbicara', artinya aku bernadzax jika

berbicara dengannya..." Pada sebagian riwayat tidak mencantumkan

kata 'tidak'. Versi ini yang dijadikan oleh Al Karmani dalam

penjelasannya. Dia berkata, "Lrilah yang sesuai dengan riwayat

tentang keutamaan quraisy, * ot "tk "& itt.lOemt Allah, atasla,t

nadzar jika berbicara dengannya)." Atas dasar ini maka nadzr terkait

pada pembicaraan dengan Ibnu Az-Zttbair. Bukan berarti dia

bemadzar untuk tidak berbicara dengan Ibnu Az-Zubair saat itu juga.

,4t AV w Qt i\t ;i.y'1::;;"a (Ibnu Az-Zubair meminta

syafaat fdari orang-orangJ untuk fmendamaikannya denganJ Aisyah

ketika hal itu telah lama). Demikian dinukil mayoritas periwayat.

Sementara dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al Mustamli disebutkan

kata afazh, u!- thfngga) sebagai ganti g ftetika). Tetapi versi

pertama yang benar. Tercantum dalam riwayat Ma'mar menurut versi

yang benar. Kemudian ditambahkan dalam riwayat A1 Auza'i, "Telah

berlalu lama sikap Aisyah yang mendiamkannya. Maka Allah

mengurangi untuknya dengan sebab itu dalam segala urusannya

sehingga dia minta syafaat dari setiap orang yang layak untuk

rnenjadikan Aisyah menerimanya kembali." Pada riwayat lain

disebutkan, "Dia minta syafaat (pertolongan) dari orang-orang rurfuk

mendamaikannya namun tidak diterima." Dalam riwayat

Abdurrahman bin Khalid, "Ibnu Umar minta syafaat kepada kaum

muhajirin." Ibrahim Al Harbi meriwayatkan dari Humaid bin Qais bin

Abdullah bin Az-Ztbair -lalu disebutkan serupa dengan kisah ini- dia
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berkata, "Dia minta syafaat dari lJbaid bin Umair untuk
mendamaikannya dengan Aisyah. LIbaid berkata, 'Mana hadits yang
engkau ceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW melarang puasa
(menahan) lebih dari tiga hari'."

t:rri ,i&f 'I *:\ Uul (Betiau berknta, ,,Tidak, demi Allah,

aht tidak menerima syafaat seorang pun tentangnya".). Dalam
riwayat Al Kasymihani disebutkan kata (ij Gelomanya) sebagai ganti

$11 $eorang pun). Kedua kata ini dikumpulkan dalam riwayat

Abdurrahman bin Khalid. Begitu juga dalam riwayat Ma,mar.

qil jl,t#t l) @tru tidak melalatkan pelanggaran kepada

nadzarku). Dalam riwayat Ma'mar disebutakn, qk e'ei I (Dan

alat tidak melanggar nadzarku), Sementara dalam riwayat Al Auza'i,
"Dia berkata, ,f. iJ i 1', (Demi Allah, alat tidak akan berbuat dosa

dengan sebabnya). Maksudnya, dengan sebab nadzamya, atau dengan
sebab lbrn Az-Ztbair.

:j:"rh 6 cr.;'jr *id;fr i :.;lt { iJt i.\ &-,il,ijtb ili
6)3 €.',y 63 oi;- * ;y. (Ketika hal itu telah terasa sangat lama

bagi Ibnu Az'Zubair, maka dia berbicara dengan Al Miswar serta
Abdurrahman bin Al Aswad bin Abdu Yaghuts. Keduanya berasal dari
sulat zuhraft). Adapun Al Miswar adalah Ibnu Makhramatr bin Naufal
bin tlhaib bin Zuhrah bin Kilab. sedangkan Abdunahman, maka
kakeknya adalatr Yaghuts. Dia adalah lbnu wuhaib bin Abdi Manaf
bin Zuhrah. Nasabnya bertemu dengan Al Miswar pada Abdu Manaf
bin Zuhrah. wuhaib dan uhaib adalah dua saudara. Ar Aswad
meninggal sebelum hrjrah dan tidak sempat memeluk Islam. Ketika
Nabi SAW wafat Abdunatrman masih kecil. oleh karena itu, dia
disebutkan di kalangan sahabat. Dia memiliki riwayat dalam shahih
Bukhari selain di tempat ini, yaitu hadits dari lJbay bin Ka'ab, seperti
akan disebutkan tidak lama lagi. Kemudian disebutkan dalam riwayat
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Urwah, "Beliau minta syafaat -untuk mendamaikannya dengan

Aisyah- kepada beberapa tokoh dari kaum Quraisy dan juga paman-

paman Nabi SAW dari pihak ibu." Di tempat saya sudah jelaskan

makna 'paman-paman' di sini dan sifat hubungan kerabat antara bani

Zuhrah dengan Rasulullatr SAW dari pihak bapak dan ibunya.

tt ly *tAi (Aht memohon atas nama Allah pada kalian

berdua, hendalcnya...). Kata fi tiAat diberi tasydid, dan kata maa

sebagai tambahan. Tetapi boleh juga diberi tasydid seperti disebutkan

Iyadh. Maknanya, 'aku tidak...' Yakni aku tidak meminta kecuali

untuk memasukkanku kepadanya. Dia mendukungya dengan firman

Allah dalam surah Yasiin ayat 32, 'ot:VX $-! * tLS loton

dikumpulkan lagt kepada Kami), dan suratr At-Taariq ayat 4, t#b tt
b96 (Metainkan ada penjaganya). Kata (i pada kedua ayat ini

dibaca menurut dua versi tersebut (diberi tasydid dan tidak). Dalam

riwayat A1 Kasymihani dikatakan, ;fJa'ti 11 (Hendalcnya kamu

berdua memasukkanku). Sementara Al Auza'i menambahkan, "Dia
meminta kepadanya keduanya agar menutupinya dengan mantel

keduanya."

qF (Sesungguhnya dia). Sementara dalam riwayat Al

Kasymihani disebutakn i.ff yakni menggunakan kata ganti jenis laki-

laki.
,'

e riii 0i $ ,h I @dak halal baginya bernadzar

memutuskan hubungan denganku). Karena Ibnu Az-Zubair adalah

anak laki-laki dari saudara perempuan Aisyah, maka seharusnya

Aisyah yang justru menangani pendidikannya.

*€7,s ar &4) dtb prU..tr )66 (Keduanya berkata,

"Keselamatan atasmu dan rahmat Allah serta keberkahan-Nya").

Dalam riwayat Ma'mar, "Keduanya berkata, )t'l*rt):t nlt Se $Ut
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(Keselamatan atas Nabi dan rahmat Allah)."

d 'lriri sdi tj$ .f ,U'6 }l.tSi @pakah kami boleh masuk?

Beliau menjawab, "Ya." Mereka berknta, "Kami semua?" Beliau

berlrata, "Ya".).Dalam riwayat Al Auza'i disebutkan, "I(eduanya

berkata,'Dan orang yang bersama kami juga'. Beliau berkata, 'Dan

orang yang bersama kamu juga'."

#-: Aryei- *i ratO|p'6 lOia meranglail Aisyah lalu mulai

memohon padanya sambil menangis). Dalam riwayat Al Auza'i, "Ibnu

Az-Zttbair menangis kepada Aisyah dan sebalik ya, lalu Ibnu Az-

Zttbar menciumnya." Dalam riwayatnya yang lain dikutip A1 Ismaili,

"Ibnu Az-Zubur memohon kepadanya atas nama Allah dan hubungan

kerabat."

t atr64r ;2 *>\b"$ ie ;13'r3'&:t * a' ,p ,Jirt'otg\{r

)Q 
e.t$ 'i'lt i6i -i$-'tti n.-t.JJ,,h (Keduanya berkata, " sesungguhnya

Nabi SAW telah melarang -sebagaimana telah engkau ketahui-

mendiamkan saudaranya dan sungguh tidak halal bagi seorang

muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam".). Dalam

riwayat Ma'mar, "Sesungguhnya ia tidak halal." Seakan-akan ia

menjadi penafsiran kalimat sebelumnya. Menguatkan hal itu
penyebutan hadits marfu' melalui jalur lain seperti hadits Anas dan

hadits Abu Ayyub yang disebutkan sesudahnya. Bagian inilah yang

berasal langsung dari Nabi SAW dalam hadits ini. Ia di tempat ini
termasuk riwayat Al Miswar, Abdurrahman bin Al Aswad, dan

Aisyah, karena Aisyah menyetujui keduanya atas hal itu. Sungguh

para penulis kitab Al Athraf telah lalai sehingga tidak

mencantumkannya dalam deretan hadits-hadits yang diriwayatkan

Abdurrahman bin Al Aswad, karena statusnya mursal. Namun,

mereka menyebutkan riwayat-riwayat serupa dengannya sehingga dari

sisi ini mereka juga harus menyebutkannya pula. Dia meriwayatkan
jalur lain dari Aisyah sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa ia
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berasal dari Humaid bin Qais, dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah. Abu
Daud juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Aisyah. Kemudian

disebutkan matan hadits dari sejumlah sahabat. Riwayat-riwayat
mereka saling melengkapi satu sama lain seperti yang akan saya

jelaskan.

Catatan

Al Muhibb Ath-Thabari mengklaim bahwa mendiarnkan

sesama muslim yang terlarang adalah tidak memberi salam jika
bertemu, dan ini tidak tedadi pada Aisyah terhadap lbnu Az-Zubair.

Namun kelematran pernyataan ini sangat jelas, sebab Aisyah

bersumpah untuk tidak berbicara dengan Ibnu Az-Zubair. Orang yang

bersumpah tentu bersungguh-sungguh tidak melanggar sumpahnya.

Tidak memberi salam termasuk meninggalkan berbicara. Disamping

itu Aisyah menyesal karena telah memberi salam kepada Ibnu Az-
Zttbair. Hal ini menunjukkan bahwa dia berkeyakinan telah melanggar

nadzar dengan perbuatan itu.

arf'itir 'u tttb ,"b tr;ki (Ji lXetitra mereka telah banyak

memberiknn peringatan terhadap Aisyah). Maksudnya,

mengingatkannya akan keutamaan mempererat hubungan

kekeluargaan dan memberi maaf serta menahan marah.

g.-i$t: (Dan kesulitan). Maksudnya, terjerumus dalam

kesulitan karena apa yarug disebutkan tentang larangan memutuskan

hubungan kekeluargaan. Sementara dalam riwayat Ma'mar

disebutkan, G-Nti (menalrut -nakuti).

-ijt $.y '*k O W, :itti & (Keduanya terus menerus

dengannya hingga Aisyah mau berbicara dengan lbnu Az-Zubair).

Dalam riwayat Al Auza'i, "Aisyah pun berbicara dengan Ibnu Az-

Zubair setelah lbnu Az-Zubair khawatir Aisyah benar-benar tidak

akan berbicara dengannya. Begitu pula Aisyah menerima permohonan
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maafo ya setelah hampir-hampir tidak menerimanya. "

{Jj 'W$i e4i Or.ir e |i&:r, (Beliau memerdekakan empat

puluh budak dalam rangka nadzarnya itu). Dalam riwayat Al Auza'i,
"Kemudian dia mengirim utusan ke Yaman membawa harga dan

dibelikan empat puluh budak, lalu dia memerdekakannya sebagai

kafarat (tebusan) nadzarnya." Disebutkan juga dalam riwayat Urwah
terdahulu, "Maka dia mengirim kepadanya sepuluh orang budak dan

beliau membebaskan mereka." Secara zhahir, awalnya Abdullah bin
Az-Zlbair mengirimkan sepuluh orang budak. Namun, ini tidak
menafikan riwayat pada bab di atas, karena bisa saja sesudah itu
Aisyah membeli lagi budak hingga jumlahnya mencapai empat puluh,
lalu membebaskan mereka. Pada riwayat terdahulu disebutalcn,

"Kemudian dia (Aisyah) terus membebaskan budak hingga mencapai
empat puluh orang."

t4'$ Fk U'&i (Beliau biasa mengingat nadzarnya). Dalam

riwayat Al Auza'i, "Auf bin Al Harits berkata, 'Kemudian aku
mendengarnya setelah itu menyebut nadzarnya." Kemudian dalam
riwayat Urwah dikatakan, "sesungguhnya Aisyah berkata, 'Aku
berharap sekiranya ketika bersumpah aku lakukan amalan sehingga
aku selesai darinya." Di tempat itu sudah saya jelaskan apa yang
menj adi kandungan daripada perkataannya ini.

Hadits kedua dan ketiga di bab ini adalah hadits Az-Ztthi darj
Anas, dan dari Atha' bin Yazid dari Abu Ayyub. Hadits Anas sudah
disebutkan pada bab "saling Mendengki." Maksud Imam Bukhari
menyebutkan kedua hadits ini sekaligus pada bab di atas, karena ia
dalam riwayat Az-Zuhi ada dua jalur, dimana dia meriwayatkarurya
melalui Malik dari syaikhnya. Adapun bagian awal hadits Abu Ayyub
darinya adalah, "Tidak halal bagi seseorang", seperti dia sebutkan

secara mu'allaq di awal, dan ditambahkan, ;tt $li-(Keduanya bertemu).

Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, g$j (Malm
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lreduanya bertemu).

ei gj'*',#, *i u ,& ,t, (Dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi

dari Abu Ayyub). Demikian yang disepakati pada murid Imam Az-

Zuhi. Namun Uqail menyelisihi mereka seraya berkata, "Dari Atha'

bin Yazid dari Ubay." Mereka semua diselisihi oleh Syubaib bin

Sa'id, dari Yunus, darinya, "Dari Ubaidillatr atau Abdurrahman dari

tlbay bin Ka'ab." Ibrahim Al Harbi berkata, "Adapun Syabib tidak

akurat sanadnya dan ternyata dinukil secara akurat oleh Ibnu Wahab

dari Yunus dimana beliau menyebutkannya menurut versi yang benar

sebagaimana dikutip Imam Muslim. Mengenai Uqail barangkali

hilang darinya lafazh Aynrb sehingga diganti Ubay. Lalu dia

menyebutkan nasabnya berdasarkan pandangannya seraya

mengatakan 'Ibnu Ka'ab', dan akhirnya keliru."

.r>\i ,i:i &ebih dari tiga hari). Secara zhahir boleh

mendiamkan saudaranya pada tiga hari. Ini termasuk kelembutan,

karena anak keturunan Adarn secara tabiat memiliki emosi, akhlak

buruk, dan selain itu. Umumnya ia hilang atau berkurang dalam masa

tiga hari.

fyll i#-'S$ orri ue ,irfr ti gfr Oans ini berpaling

dan yang ini berpaling, yang paling baik di antara keduanya adalah

yang memulai salam). Ath-Thabari menambalrkan melalui jalur lain

dai Az-Ztrhi., 4t 4 # {Urrdahului ke surga). Abu Daud

mengutip dengan sanadyatgshahihdari hadits Abu Hurairah, cly o$

is.ui * "i"i'tp,il' .J spyui )tb 
"ib'6 

,#, ;r;i, '$"utu y,

,,4, irr #ir a?: ,flu, (Apabila telah berlalu tiga hari maka

hendaklah dia menemuinya dan memberi salam kepadanya. Apabila

yang satunya membalas maka keduanya bersekutu dalam pahala.

Tetapi bila dia tidak menjawab maka dia menanggung dosa.

Sedangkan yang memberi salam keluar dari hal itu). Imam Ahmad

dan Bukhari menyebutkan di kitab Al Adab Al Mufrad -dinyatakan

322 - FATIIUL BAARI



shahih oleh Ibnu Hibban- dari hadits Hisyam bin Amir, 9q6 4y
6:)uk ';i;,b*" A qili ,gt* db 615 6 "dt f &esungguhnya

keduanya terhalang dari kebenaran selama berbuat demibian, dan

yang paling pertama kembali di antara keduanya, maka hal itu
menjadi kafarat). Lalu disebutkan sama seperti hadits Abu Hurairah.

Pada bagian akhirnya diberi tambahan, i14t lL{l 9t* ;" t;t o$

(Apabila keduanya meninggal dalam keadaan demikian maka

keduanya tidak masuk surga).

iflu;f:- e$ !-ij Oang terbaik di antara keduanya adalah

yang memulai memberi salam). Kebanyakan ulama berkat4 "Boikot
itu dianggap hilang dengan sekadar memberi salam dan

menjawabnya." Ahmad berkata, "Seseorang tidak terbebas darinya
kecuali kembali kepada keadaan semula." Dia berkata pula, "Tidak
mau berbicara jika menyakitkan salah satu pihak, maka hal itu tidak
dianggap selesai dengan memberi salam." Begitu pula dikatakan Ibnu
Al Qasim. Iyadh berkata, "Apabila seseorang menghindar berbicara

dengan orang lain, maka tidak diterima kesaksiannya terhadap orang

yang tidak diajak berbicara itu meskipun sudah memberi salam."

Artinya, ia mendukung perkataan Ibnu Al Qasim.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin dibedakan bahwa dalam

kesaksian membuhrhkan sikap hati-hati, semgntara tidak mau

berbicara menunjukkan dalam hatinya terdapat sesuatu, maka tidak
diterima kesaksiannya untuk memberatkan orang itu. Namun, ada

halangan bila sikap mendiamkan saudaranya dianggap berakhir
dengan sebab memberi salam setelah tiga hari. Pandangan jumhw
didukung riwayat Ath-Thabarani dari Zaid bin Wahab, dari Ibnu

Mas'ud, disela-sela hadits mauquf, dimana dikatakan, ,i,i;-'oi bi")j

4b e (kembalinya [kepada keadaan semulal adalah dia datang

dan memberi salam kepadanya).

Kata 'saudaranya' dijadikan dalil bahwa hukum ini berlaku
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ktrusus antara sesama kaum muslimin. An-Nawawi berkata, "Kalimat
,tidak halal bagi seorang muslim' tidak dapat dijadikan hujjah oleh

mereka yang mengatakan bahwa orang-ofang kafir tidak dituntut

melalcukan cabang-cabang syariat, karena pengaitan dengan kata

.muslim, lebih disebabkan keberadaannya yarLg menerima hukum

syariat serta mengambil manfaat darinya. Sedangkan pengaitan

dengan kata 'saudara' menunjukkan bolehnya seorang muslim

memboikot orang kafir tanpa batasan waktu." Hadits-hadits ini

dijadikan dalil bahwa barangsiapa berpaling dari saudaranya sesama

muslim dan tidak mau berbicara dengarurya atau menghindar memberi

salam, maka akan berdosa karena hal itu. Penafian 'halal'

berkonsekuensi pengharaman. Sementara pelaku perbuatan haram

akan mendapatkan dosa. Ibnu Abdil Barr berkata,"Paraulama sepakat

tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, kecuali orang

yang diklrawatirkan bila diajak berbicara niscaya akan merusak agama

atau membawa mudharat bagr urusan dunia. Jika demikian

keadaannya maka boleh melakukan itu lebih dari tiga hari. Berapa

banyak pernboikotan yang bagus lebih baik daripada bergaul yang

menyakitkan.,, Namun, pemyataan ini dianggap musykil bila

dikaitkan dengan perbuatan Aisyah RA terhadap Ibnu Az-Zubair' Ibnu

At-Tin berkata, "Hanya sajanadzu dianggap mengikat jika berkaitan

dengan ketaatan, seperti perkataan 'Demi Allah, wajib atasku

memerdekakan budak' atau 'wajib atasku shalat'. Adapun bila

berkenaan dengan perkara yang haram, atau makruh, atau mubah,

maka tidak ada nadzar. Meninggalkan berbicara mengakibatkan saling

memutuskan hubungan dan ini adalah haram atau makruh."

Fernyataan ini dijawab oleh Ath-Thabari bahwa yang haram adalah

tidak memberi salam. Adapun yang dilakukan Aisyah tidak

menunjukkan dirinya tidak mau memberi salam kepada Ibnu Az-

zubur atau membalas salamnya. Lalu dia mengulas masalah ini

panjang lebar hingga menjadikannya seperti dua orang di tempat

berjauhan, keduanya tidak bertemu dan tidak saling berbicara, meski

dernikian mereka tidak dianggap saling mendiamkan' Dia berkata,
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"Adapun Aisyah tidak mengizinkan siapa pun di antara kaum laki-laki
untuk menemuinya kecuali telah mendapat iztn. Apabila seseorang

masuk maka antara dirinya dengan orang itu terdapat hijab (pembatas)

kecuali jika termasuk mahramnya. Laki-laki yang menjadi mahram ini
pun tidak masuk ke balik hijab kecuali atas izirrnya, maka pada masa
tersebut Aisyah melarang Ibru Az-Zubair masuk ke balik hijab."

Adapun yang benar adalah jawaban ulama lain bahwa Aisyah
melihat lbna Az-Zubair melakukan perkara besar dengan sebab

perkataannya, "rqku akan mencegahnya membelanjakan harta."
Ucapan ini mengandung pelecehan terhadap kedudukan Aisyah dan
anggapan dirinya melakukan perbuatan tercela berupa pemborosan
yang mengharuskan diadakan pencekalan terhadap haknya untuk
membelanjakan rezeki yang diberikan Allah. Di tarrrbah lagr
keberadaan Aisyah sebagai ummul mulaninin dan bibinya (yalari
saudara perempuan ibunya). Bagi Aisyatr, tidak ada seorang pun yang
memiliki kedudukan di sisinya seperti halnya rbnu Az-zr,tbair, seperti
telah dinyatakan secara tegas pada pembahasan tentang keutamaan

Quraisy. Seakan-akan Aisyah berpandangan bahwa perbuatan Ibnu
Az-zttbat itu sebagai salah satu benfuk kedurhakaan. Sementara
seseorang menganggap besar sesuatu yang terjadi dari orang tempat
dia bernaung dibandingkan orang lain. Menurut Aisyah, ganjaran yang
diberikan kepada [bn.u Az-Zubair berupa mendiamkarulya, s.rma

seperti larangan Nabi SAW berbicara dengan Ka'ab bin Malik dan
kedua sahabatrya, sebagai hukuman atas mereka karena tidak turut
dalam perang Tabuk tanpa alasan yang benar. Namun, Nabi SAW
tidak meninggalkan berbicara dengan orang-orang lain dari kalangan
munafik yang tidak turut dalam perang tersebut. Sanksi untuk ketiga
orang ifu disebabkan keagungan kedudukan mereka dan peremehan
bagi orang-orang munafik karena kehinaan mereka. Dengan demikian
dapat dipahami apa yang dilakukan Aisyah RA.

Al Khaththabi menyebutkan bahwa pemboikotan bapak
terhadap analmya, suami terhadap istriny4 dan yang seperti itu, tidak
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terbatas pada tiga hari. Dia berdalil bahwa Rasulullah SAW

memboikot istri-istrinya selama satu bulan. Begitu pula apa yang

dinukil dari kebanyakan ulama salaf yang tidak saling berbicara satu

sama lain padahal mereka mengetahui larangannya. Perlu diingat di

tempat ini ada dua tingkatan, yaitu tinggi dan rendah. Tingkatan tinggi

adalah menjauhi sikap berpaling. Pada konteks ini seseorang memberi

salam, berbicar4 dan mengasihi dengan berbagai cara. Sedangkan

tingkat rendah adalah cukup memberi salam. Adapun ancaman keras

itu hanya bagi yang meninggalkan tingkat yang rendah' Sedangkan

tingkat yang tinggi bagi siapa yang meninggalkannya dari selain

kerabat niscaya tidak tercela. Berbeda halnya dengan kerabat karena

bisa masuk kategori memutuskan hubungan kekeluargaan. Inilah yang

disinyalir Ibnu Az-Zubair dengan perkataannya, "Sesungguhnya tidak

halal baginya memutuskan hubungan denganku." Maksudnya, apabila

pemboikotan terhadapku karena dosaku maka hendaklah ada batas

waktunya, karena pemboikotan selamanya menghantar kepada

pemutusan hubungan kekeluargaan. Aisyah RA juga mengetahui hal

itu, hanya saja tedadi pertentangan antara hal ini dengan nadzat yau.rg

sudah menjadi komitmennya. Ketika lbrnr Az'Zubair mengajukan

permohonan maaf serta upayanya meminta syafaat, maka menjadi

kuat dalam benaknya untuk meninggalkan sikap berpaling dari Ibnu

Az-Zubair. Lalu dia butuh untuk menebus nadzarnya dengan

memerdekakan budak seperti yang disebutkan. Setelah itu timbul

keraguan dalam dirinya atas penebusan tersebut, mungkin tidak

mencukupi. Alfiirnya timbul kesedihan baik karena menyesali

perbuatan nadzar atau takut akan akibafirya karena tidak bisa

memenuhi nadzamya.
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63. Apa yang Diperbolehkan Memboikot Pelaku Maksiat

*Ut ,#'t{&) t'ht 'uUt ,f lrk'o Us'lG:
,4'** ?t, q{ *'A;"at *') * ?,t

Ka'ab berkata nornu tidak turut bersama Nabi SAW, 'T'{abi

SAW melarang kaum muslimin berbicara dengan kami." Lalu dia

menyebutkan lima puluh malam.

J;, Jtt :'dti tir" ii.rr ,-*r 4G ,f yi'*i:j-i i. r4 *
L-ii 'Uu 4by e)tu U*\ jt,p, * ?,t'* it
J * V\ *-s rit *4 i,Ss t.nr J;i r;-'tti J;; 'rS')

L-fi |.tv .AG|a1, \ * '+c * til: ^Zl Lrt
.")i*,t \L r.6l i4 ,'.s*i

6078. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA,

dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya alat

mengetahui kemarahanmu dan keridhaanmu'. " Dia berkat4 "rqku

berkatq'Bagaimana engkau mengetahuinya watrai Rasulullah?'

Beliau bersabda, 'Jikn englau ridha niscaya engkau mengatalcan;

benar demi Tuhan Muhammad. Tetapi jika engkau marah niscaya

engkau mengatakan; tidak demi Tuhan lbrahim'." Beliau berkata,

"rqku berkata, 'Betul, tidak ada yang aku hindari kecuali namamu'."

Keteransan Hadits:

(Bab apa yang diperbolehlcan memboikot pelaht maksiat).

Maksud Imam Bulfiari dengan judul bab ini untuk menjelaskan boikot
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yang diperbolehkan. Sebab cakupan umum larangan khusus bagi

boikot yang tidak didasari alasan syar'i. Maka di bab ini menjadi jelas

alasan untuk memboikot seseorang. Bagr siapa yang mengetahui hal

itu dibolehkan memboikotnya agar diaberhenti dari perbuatannya.

# J'6i (Ka'ab berkata). Maksudnya, Ibnu Malik Al Anshari.

P, # i",,l.1" At ,{t:P:t # iiot,kUt f uk;'-
il| '!,t-J,", fii ,a{S lf ;ri3,t (Ketika tidak turut bersama Nabi

SAW, "Nabi SAW melarang knum muslimin berbicara dengan kami.

Lalu dia menyebutkan lima puluh malam). Ini adalah bagian hadits

panjang yang telah dijelaskan secara rinci pada bagian akhir

pembahasan tentang peperangan. Disebutkan hadits Aisyah,

"Sesungguhnya aku mengetahui kemarahanmu dan keridhaarmu."

Penjelasan hadits ini sudah dipaparkan pada bab "Kecemburuan

Perempuan dan Perasaan Mereka" pada pembahasan tentang nikah. Al
Muhallab berkata, 'Maksud Imam Bukhari di bab ini untuk

menjelaskan sifat boikot yang diperbolehkan. Ia berbeda-beda sesuai

jenis kesalatran. Barangsiapa termasuk pelaku kemaksiatan, maka

berhak diboikot dengan cara tidak diajak berbicara seperti pada kisah

Ka'ab dan kedua sahabatnya. Adapun bila sekedar kemarahan antara

keluarga dan saudara, maka boleh dengan cara tidak menyebut ntrma

misalnya atau meninggalkan sikap ramah tetapi tetap memberi salam

dan berbicara." Al Karmani berkata, "Barangkali dia bermaksud

menganalogikan memboikot orang yang menyelisihi perintah dengan

sikap meninggalkan menyebut nama orang yang menyelisihi urusan

sebagaimana biasa."

Ath-Thabari berkata, "Kisah Ka'ab bin Malik merupakan

pokok dalam masalatr memboikot pelaku maksiat. Kemudian timbul

kemusykilan mengenai syariat memboikot orang fasik atau pelaku

bid'ah, namun di sisi lain tidak disyariatkan memboikot orang kafir,
padatral mereka lebih besar kesalatranny4 sebab orang fasik dan

pelaku bid'ah masih berada dalam lingkup tauhid secara garis besar."
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Lalu Ibnu Baththal menjawab masalah ini seraya berkat4
"Sesungguhnya Allatr memiliki hukum-hukum yang mengandung
kemaslahatan-kemaslahatan bagi para harnb4 sementara Dia lebih
mengetahui maknanya." Illama selainnya berkata, 'Boikot terdiri dari
dua tingkatan; memboikot dengan hati dan memboikot dengan lisan.
Memboikot orang kafir terjadi dengan hati dan meninggalkan kasih
sayang serta bantu membanfu maupul tolong-menolong. Terlebih lagi
apabila tergolong kafir harbi (memerangi kaum muslimin). Hanya
saja tidak disyariatkan memboikot mereka dengan meninggalkan
berbicara karena hal itu tidak akan mengeluarkan mereka dari
kekafiran. Berbeda dengan muslim yang berbuat maksiat dimana
umumnya mereka sadar ketika diboikot oleh muslim lainnya. Namun
masing-masing daripada orang kafir dan pelaku maksiat bersekutu
dalam syariat untuk didoakan kepada ketaatan serta perintatr kepada
yang ma'ruf dan larangan dari yang munkar. Hanya saja yang
disyariatkan adalah meninggalkan berbicara dengan kasih sayang dan
yang sepertinya."

Iyadh berkata, 'I(emarahan Aisyah RA terhadap Nabi SAW
dapat ditolelir meski hal itu mengandtng dosa -karena marah terhadap
Nabi SAW termasuk maksiat besar- sebab faktomya adalah cemburu
yang telah menjadi tabiat perempuan. Ia tidak timbul kecuali karena
kecintaan yang mendalam. oleh karena kemarahan di sini tidak
melahirkan kebencian, maka ditolelir. Sebab kebencianlah yang dapat
menghantar kepada kekufiran atau kemaksiatan. Apalagi kalimat 'aku
tidak menghindari kecuali menyebut namamu' menunjukkan hatinya
dipenuhi kecintaan terhadap beliau SAW.,,

'Sqi 
l&enar). Kata J*f memltiti pola kata yang sama dengan

e fyi dan maknanya juga sama. Al Akhfasy berkat4 'Tlanya saja

'na'am' lebih bagus daripada 'ajal' dalarr mdawab pertanyaan.
Sedangkan 'ajal' lebih bagus daripada ,na'am, dalam rangka
pembenaran." Saya (Ibnu Hajar) katakan, konteksnya dalarn hadits ini
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d.ol i ] ,iv

selaras dengan yang beliau katakan.

64. Apakah Seseorang Mengunjungi Saudaranya Setiap Hari atau

Pagi dan Sore?

ht J* "'otr vt akGli ;Jt ; i't'-b G?:$ ,7W ut'Jv

ry.; ft,;rr?t)t )(,-i*t'lt'is;)"&l il'Ud *'t *t
iS $t ';? *:t ,11 \t ,* lnr Jy, * t$1 rt ;;
,a|ie ,4,r,rf oJ t GU;L';;'* '&')

,Sv tW,rJ;-'& lpL G;*3*P il' & it J;1fu
G*riec,kl

." rHu
6079. Ibnu Syihab berkata: Urwah bin Az-Zttbair

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah (istri Nabi SAW)

berkata, "rqku tidak menyadari kedua orang tuaku melainkan

keduanya telah memeluk agama ini. Tidaklah berlalu atas keduanya

suatu hari melainkan datang kepada kami Rasulullah SAW di kedua

tepi siang; pagi dan sore. Ketika kami sedang duduk-duduk di rumah

Abu Bakar di siang hari, seseorang berkata, 'Ini Rasulullatr SAW pada

saat yang tidak biasa beliau datang padanya'. Abu Bakar berkata,

'Tidaklah beliau datang pada saat seperti ini melainkan untuk suatu

urusan'. Beliau bersabda, 'sesungguhnya telah diizinkan kepadalat

untuk keluar'."

Keteransan Iladits:

@ab apakah seseorang mengunjungi saudaranya setiap hari

.?i 'tt *ilt *'
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atdu pagi dan sore?). Dikatakan, waktu sore adalah sejak matahari
condong ke barat hirrgga waktu isya'. Sebagian mengatakan hingga
fajar. Ibnu Faris berkat4 "Al 'isya' adalah dari wakru matahari
condong hingga waktu isya. Sedang*lm 'asyiy adalah sejak matahari
condong hingga terbit fajar."

Imam Bulfiari meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin lvfusa,

dari Hisyam, dan dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari
Urwah bila Az-Zabair, dari Aisyah RA. Hisyam adalah Ibnu Yusuf.
Pada sanad ini dikatakarU 'Dari Ma'mar, dan At-Laits berkata, Uqail
menceritakan kepada." Pada sebagian naskah tertulis huruf 'ha' (yang

menunjukkan pengulangan sanad) sebelum lafazh 'dan Al-Laits
berkata'. Riwayat mu'allaq ini sudah disebutkan dengan panjang 1ebar

di "Bab hijrah ke Madinah", dengan sanad maushul dari Yahya bin
Bukair, dari Al-Laits.

6JY g?6 qW i.y 1,6 (bnu Syihab berkata, (Jrwah

mengabarlran kepadalat). Seakan ini adalah versi riwayat Ma'mar.
Seakan-akan dalarn riwayatnya sebelum kalimat 'aku tidak menyadari
kedua orang tuaku' terdapat perkataan lain, lalu kata ini dihubungkan
kepadanya. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dari Abdunazzaq dai-
Ma'mar dari Ibnu Syihab, 'Dia berkata: Dan dikabarkan kepadaku",
yakni menggunakan kata 'dan'. Mengenai redaksi riwayat Uqail
disebutkan pada "Bab hijrah ke Madinah" dari Ibnu Syihab, "[Jrwah
mengabarkan kepadaku dari Aisyatr beliau berkatq 'Aku tidak
menyadari...'." Selanjutnya timbul pertanyaan sehubungan

keberadaan Abu Bakar yang senantiasa didatangi Nabi SAW, padahal

bisa Abu Bakar yang melakukan hal itu. Ibnu At-Tin memberi
jawaban, "Beliau SAW datang kepada Abu Bakar bukan sekedar

berkunjung tapi karena semakin bertambahnya ilmu Allah." Namun,
saya tidak begitu mengerti tentang maksud jawaban ini. Mungkin
dikatakan, dalam hadits itu tidak ada keterangan yang menunjukkan
Abu Bakar tidak datang kepada beliau SAW, batrkan bisa saja Abu
Bakar datang kepadanya siang dan malarn lebih dari dua kali. Bisa

FATHUL BAARI - 331



juga dikatakan, penyebabnya adalah apabila Nabi SAW datang pada

Abu Bakar niscaya aman dari gangguan orang-orang kafir, tetapi bila

Abu Bakar datang kepada Nabi SAW niscaya tidak selamat dari

gangguan mereka. Mungkin pula rumah Abu Bakar terletak di antara

rumah Nabi SAW dengan masjid. Maka beliau SAW selalu

melewatinya ketika pergi ke masjid lalu menyempatkan diri untuk

singgah.

Penjelasan hadits ini sudatr dipaparkan secara lengkap pada

bab "Hijrah ke Madinah". Seakan-akan Imam Bukhari

mengisyaratkan dengan judul bab akan kelemahan hadits masyhur, -1]

$ \tt $ @erlaniunglah sesekali niscaya akan semakin bertambah

kecintaan). Hadits ini telatr diriwayatkan dari sejumlah jalur yang

kebanyakan berstatus gharib dan satu pun tidak luput dari

pembicaraan. Jalur-jalur hadits tersebut telah dikumpulkan oleh Abu

Nu'aim dan selairurya.la disebutkan dari hadits Ali, Abu Dzar, Abu

Hurairah, Abdullah bin Amr, Abu Barzah, Abdullah bin Umar, Anas,

Jabir, Habib bin Maslamah, dan Muawiyah bin Haidah. Saya (Ibnu

Hajar) telah mengumpulkannya dalam satu tulisan tersendiri. Jalumya

yang paling kuat adalah riwayat Al Hakim di kitab Tarikh Naisabur

dan Al Khathib dalam l<rtab Tarikh Baghdad serta Al Hafizh Abu

Muhammad bin As-Saqa di kitabnya Al Fawa'id dai Abu Uqail

Yahya bin Habib bin Ismail bin Abdullah bin Abi Tsabit, dari Ja'far

bin Aun, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah. Abu

Uqail berasal dari Kufah dan masyhur dengan kunyahnya. Ibnu Abi

Hatim berkata, "BapaHru pernah menerima riwayat darinya dan dia

seorang shaduq Oanyak benamya)." Ibnu Hibban menyebutkarulya

dalam lntab Ats-Tsiqaat (lumpulan periwayat terpercaya) dan berkata,

"Terkadang dia melakukan kesalahan dan menukil riwayat gharib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, terjadi perbedaan terhadap

riwayatnya ini apakah marrtt'(langsung pada Nabi SAIV) atatmauquf
(tidak sampai pada Nabi SAIV). Hadits yang dimaksud telah

332 - FATTIUL BAARI



dinisbatkan pula kepada Nabi SAW oleh Ya'qub bin Syaibah dari
Ja'far bin Aun seperti dalam kitab Fawa'id Abu Muhammad As-Saqa
dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari kakeknya (Ya'qub). Te{adi
perbedaan tentangnya pada la'far bin Aun. Abd bin Humaid
meriwayatkan dalam tafsirnya dari beliau dari Abu Hibban Al Kalbi
dari Atha' dari llbaid bin Umari dengan jalw mauqrlberkenaan kisah
beliau dengan Aisyah RA. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam

Shahihrrya dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dari Atha', dia
berkata, "Aku dan l"Jbaid masuk kepada Aisyah, maka dia berkata,

'Wahai Ubaid bin Umair, opo yang menghalangimu mengunjungi
kami?' Beliau berkata, 'Perkataan datrulu; berziaralah sesekali niscaya
bertambatr kecintaan'. Abdullah bin Umair berkata, 'Tidak usatr

menggubris orang pengangguran ini, tapi kabarkan kepada kami
perkara paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah SAW'.
Lalu Aisyah menyebutkan hadits tentang shalat beliau SAW."

Abu tlbaid menyebutkan dalam tttab Al Amtsal bahwa
perkataan itu termasuk peribatrasa Arab. Perkataan ini sangat dikenal
pada orang-orang terdahulu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada pertentangan antara

hadits ini dengan hadits pada bab di atas, karena cakupan umunnya
bisa diberi pengkhususan, sehingga dipatrami untuk mereka yang tidak
memiliki hubungan khusus dalam hal kecintaan, dimana kecintaan
orang seperti ini tidak akan berkurang dengan sebab sering
berkunjung, berbeda dengan orang selainnya.

65. Berkunjung, dan Orang yang Mengunjungi Suafu Kaum,Ialu
Makan diTempat Mereka

)DJ;+ FL *3rl;\t,* Ct* a,r;\lnt6ir*
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Salman mengunjungi .dbu Darda' di masa Nabi SAW, lalu

makan di terarpatrya.

,k yt'J;tli,^-\t *., #Y i fl e Lr-v i ,/',*
tri15l,6t;- 9+'# ra\t'n #'&1 'tt '4t-irt
G{s #,tW Jb';'e*5 4t u 9ilr;l'c?;'of

c t1
'r+)

6080. Dari Anas bfu Sirin, dari Anas bin Malik RA,
.,sesungguhnya Rasulullatr sAw mengunjungi penghuni suatu rumah

kaum Anshar, lalu beliau makan makanan di tempat mereka. Ketika

hendak keluar dari suatu rumafu, maka beliau memerintahkan untuk

disiapkan suatu tempat, lalu diperciki di atas satu tikar untuknya,

kemudian beliau shalat di atas tikar itu dan mendoakan mereka."

Keteransan Hadits:

(Bab lanjungan). Maksudnya, disyariatkannya berkunjung

atauziarah.

e+ 'e 6:i, ,t:'5,t1 (Orang menguniungi suatu kaum lalu

makan di sisi mereka). Termasuk kesempurnaan kunjungan adalalt

dihidangkan kepada orang yang berkunjung apa yang bisa

dihidangkan. Demikian dikatakan Ibnu Baththal. Hal ini bisa

mengokohkan kasih sayang dan menarnbah kecintaan. Saya (Ibnu

Hajar) katakan, telah disebutkan sehubungan dengan itu hadits yang

diriwayatkan A1 Hakim dan Abu Ya'14 dari Abdullah bin Ilbaid bin

Umair, diaberkata, ?:.Lii J', #il',rp 'Qt qv,bi',y? 
/rE &,ys

e,iq-'p3 # il' *p .ior iir 'c.r* ,iy uy i,:ui'voi .tP'#l
L;ii-'r)l *.eG'#rA yr?\u rtt #\Jru-bt Fluruta'^sy.i;ilr pr'rv

,.b(*','
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&lili 6 t;$c,;-'ot giaurg$ot ,&|.(Suatu ketrkn sekelompok sahabat

Nabi SAW masuk menemui Jabir, maka dia menghidangkan kepada

merelra roti dan anka lalu berkata, "Makanlah kalian, sesungguhnya

alat mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sebaik-baik lauk adalah

calra. Sungguh kebinasaan bagi seseorang bila ada orang-orang

datang lrepadanya lalu dia meremehkan apa yang ada padanya untuk

dihidanglmn kepada mereka. Kebinasaan orang-orang itu bila
meremehlran apa yang dihidangl<nn pada mereka).

Sehubungan keutamaan berkunjung telah disebutkan beberapa

hadits, di antaranya hadits At-Tirmidzi-beliau menganggapnya hasan

dan dinyatakan shahift oleh Ibnu Hibban- dari Abu Hurairah, yang

dinisbatkankepadaNabi SAW, {i'otiri iirr ; ii 61 1:i\1b--i3|,i
l* {At'U'oYfJ 3r1ii a0 9 *(Barangsiapa menjenguk orang

sakit atau mengunjungi saudaranya lrarena Allah maka ada yang
berseru, "Sungguh baiklah engkau dan baiklah perjalananmu.

Engkau telah menyiapkan suatu tempat di surga".). la memiliki
pendukung yang diriwayatkan Al Bazzar dari hadits Anas dengan

sanad jayyid. Dalam riwayat Malik -dinyatakan shahih oleh Ibnu
Hibban- dari hadits Mu'adz bin Jabal, dinisbatkan kepada Nabi

SAW, A e$.1:. €h;L.t (Patutlah kecintaan-Ku untuk orang-

orang saling mengunjungi karena Afu). Hadits ini diriwayatkan hnam

Ahmad dengan sanad shahih dari Itban bin Malik. Ath-Thabarani

mengutip dari hadits Shafwan bin Asal, dinisbatkan pada Nabi SAW,

97- ,F *}t ,i ,re yilt iei y';,' @arangsiapa menguniungi

saudaranya sesama mulcrnin, maka dia memasukkan dirinya dalam

rahmat hingga kembali).

;+ Ff6 *:, * n' & Ut * j rr':l3rJr 6i oul, )\)
(Salman mengunjungi Abu Darda pada masa Nabi SAW lalu makan di
sisinya). Ini adalah penggalan hadits Abu Juhaifah yang disebutkan
pada pernbatrasan tentang puasa.
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad

bin Salam, dari Abdul Wahhab, dari Khalid AlHadzdza, dari Anas bin

Sirin, dari Anas bin Malik RA. Abdul Wahhab adalah Ibnu Abdul

Majid Ats-Tsaqafi.

t(cj-lr 'U ,>3, ,yl tt: (Mengunjungi penghuni suatu rumah dari

kalangan Anshar). Mereka adalah keluarga Itban bin Malik seperti

telah disebutkan melalui jalur lain dari Anas bin Sirin dengan redaksi

lebih lengkap, dan pada bagian awalnya dikatakan, "Seorang laki-laki

dari kalangan Anshar berkata kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya aku

tidak mampu shalat bersamamu. Lalu dia membuatkan makanan." (Al
Hadits). Imam Bukhari menyebutkannya pada pembahasan shalat

Dhuha dan kisah Itban serta permintaannya kepada Nabi SAW agar

shalat di rumahnya. Hadits ini sudah dipaparkan pula terdahulu di

kitab shalat dengan panjang lebar. Di dalamnya disebutkan bahwa

setelah shalat di rumahnya beliau SAW memperlama tinggal di sana

hingga makan di sisi mereka. Disebutkan juga padanya kisah Malik
bin Dukhsyu.m. Beliau SAW melakukan hal serupa di rumah Abu

Thalhah seperti akan disebutkan pada bab "Memberi Nama Panggilan

Anak Kecil", melalui jalur Abu At-Tayyah dari Anas. Di dalamnya

disebutkan tentang tikar dan memercikinya. Akan tetapi tidak ada

padanya penyebutan makanan. Benar, dalam riwayat Ishaq bin
Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas dikatakan bahwa neneknya

(Mulaikah) mengundang Nabi SAW untuk makanan yang dibuatnya.

Di dalamnya disebutkan pula tentang memerciki tikar dan shalat

mengimami mereka. Namun, tidak ada pada bagian awalnya kisah

dalam riwayat Anas bin Sirin dari Anas bahwa seorang laki-laki

berkata, '(Aku tidak mampu shalat bersamamu." Sungguh keterangan

ini hanya terdapat pada kisah Itban. Maka menjadi keharusan

memahami hadits ini untuk kisah ltban. Dengan demikian tidak benar

mereka yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah rumatr Abu

Thalhah.
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66. Menghias Diri untuk Menyambut Para Utusan

e'6:P\tl :,Irr * U. lp d.jti ,jf 1t6J\ €j i **- *
,s|(t J*,i' '"r ',- ry- ,JG .4';t"-3 g.ltst';r ri u :'J
*t *\, *,itq cfr,,i:#L'u-^L,tr, * #
.|*L tli ts1 /6; ,rrt A:)u's,*- *t ,!r ,S-:, U ,Jd

n ,*c .'u #.'idt-'tV rltfiidli,Sa
\t * dtt*.Ju 4L ,11 6. *) rlLiit * Ctotz | 7a

/ c, c .,

Cy:Js J,li C W e *uls, g)*.'J_t',- r;. ,Jus fu itL
a / o 

-

t.t4.7?t G &t i..,<;_'# i1.t ot{..y'; ,i' 
"=*a.'oel*.to

.*Fl
6081. Dari Yahya bin Abi hhrq, dia berkata: Salim bin

Abdullah berkata kepadaku, "Apakah istabraq itu?" Aku berkata,
'Diibaj (sutera) yang keras dan kasar." Dia berkat4 "rqku mendengar
Abdullah berkata, umar melihat hullah (satu stel pakaian) terbuat dari
istabraq pada seseorang. Maka dia datang mernbawanya kepada Nabi
SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, belilatr ini dan pakailah untuk
utusan apabila mereka datang kepadamu'. Beliau bersabda, ,Hanya

saja yang memalai sutera adalah orang tidak memiliki bagian' (di
akhirat). Berlalu dalam keadaan demikian hingga beberapa waktu.
Lalu Nabi SAW mengirimkan hullah kepada Umar. Maka Umar
datang membawanya kepada Nabi SAW dan berkata, ..Engkau

mengirimkan ini kepadaku, sementara engkau telah mengatakan pada
yang sepertinya apa yang engkau katakan." Beliau bersabd4 'Hanya

saja aku mengirimkannya lcepadamu untuk engkau dapatkan harta
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darinya'. Maka Ibnu Umar tidak menyukai corak-corak di baju karena

hadits ini."

Keterangan Hadits:

(Bab memperindah diri untuk para utusan). Maksudnya,

memperindah diri dengan memakai pakaian bagus dan yalng

sepertinya untuk menyambut orang-orang yarlg datang. Kata wufuud

adalalr bentuk jamak dari katawaafid, yaitu orang yang datang kepada

pemegang urusan atau penguasq baik dalam rangka kunjungan biasa

ataupun diutus oleh kaumnya. Maksud 'utusan' di tempat ini dalam

perkataan Umar adalatr mereka yang diutus oleh kabilah-kabilatr untuk

membaiat Nabi SAW dalam memeluk Islam serta mempelajari agutma

Islam lalu kembali mengajari kaumnya. Hanya saja judul bab

disebutkan dalam bentuk pertanyaan karena Nabi SAW mengingkari

Umar. Namun, yang tampak pengrngkaran itu dikarenakan baju

tersebut terbuat dari sutera bukan masalah menghias diri. Hanya saja

kemungkin yang diingkari juga adalah memperindah diri tidak bisa

ditepis.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar

tentang kisah hullah utharid. Hadits ini sudah dijelaskan secara detail

pada pembahasan tentang pakaian. Imam Bukhari mengutip hadits di

atas dari Abdullah bin Muhammad, dari Abdushamad, dari bapaknya,

dari Yahya bin Abi Ishaq, dari Salim bin Abdullah. Abdushamad yang

dimaksud adalah Ibnu Abdul Warits. Hubungannya dengan judul bab

terdapat pada perkataan lJmar, "Agar engkau memperindah dirimu

dengannya untuk menyambut para utusan", lalu Nabi SAW

menyetujui pemyataannya itu. Ad-Dawudi menyanggah seraya

berkata, "Sepatutnya bagi Imam Bukhari mengatakan 'at-tajammul lil
wufuud' (berhias untuk menyembut ptra utusan) karena tidak

dikatakan 'fa'ala kadza' kecuali orang yang benar-benar melakukan

perbuatan itu. Sementara tidak ada dalam hadits keterangan beliau
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SAW melakukan perbuatan yang dimalsud." Sanggahan ini mungkin

dijawab bahwa makna judul bab adalah siapa yang mengerjakannya

berdasarkan kandungan hadits tersebut.

c"l"+;jr v4 q?t./ dXr {fJ- fr i.t ,tii (Mal,a lbnu (Jmar

tidak menyukai corak-corak di baju karena hadits ini). N Khaththabi

berkata, "Madzhab Ibnu Umar dalam hal ini adalah menganrbil sikap

wara'. Adapun Ibnu Abbas berkata dalam riwayatnya, 'kecuali corak-

corak pada baju', sebab ukuran corak tidak bisa disebut pakaian." Dia

berkata, "Sekiranya seseorang bersumpah tidak akan memakai

tenunan fulanah, lalu dia mengambil kain dan dikumpulkan padanya

tenunan fulanah tersebut dan tenunan orang lain, sementara tenunan

fulanah itu bila dipisahkan tidak bisa dibuat sesuatu yang bisa

dikatakan dipakai, maka orang itu tidak berdosa."

Sudah disebutkan pada pembahasan tentang pakaian dari

riwayat Abu Utsman dari Umar tentang larangan memakai sutera

kecuali sebesar dua jari, tiga jari, atau empat jari.

67. Persaudaraan dan Persekutuan

I ,tG;

.o$r1)t
"tt" U,et

1.

Gts o.JJ* ,y *t # itt C. ,
4-L*

Abu Juhaifah berkata, 'Nabi SAW mempersaudarakan antara

Salman dan Abu Darda'.

{'?ut,*'Ct;i
.c

ai-ujt tis
u

A *V i ,*";'rb Jtt)
a.- o o.t , o.. a.ellti)LG3q Pi
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.1ar,i:V::i

Abdurrahman bin Auf berkata, "Ketika kami datang ke

Madinatr, Nabi SAW mempersaudarakan antara aku dengan Sa'ad bin

Ar-Rabi'."

6082. Dari Humaid, dari Anas, dia berkata, "Ketika

Abdurratrman datang kepada kami, maka Nabi SAW

mempersaudarakan antara dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Nabi SAW

bersabd4 'Buatlahwalimah meski dengan seekor knmbing'."

*a \t * 4tLl'anf ,#Y i n\ i)s :Jv fG'*
*a\t *Ut,;se 3s:JJi.r$)r e'+'t i,Ss rt-':

6083. Dari Ashim, dia berkata: Aku berkata kepada Anas bin

Malik, "Apakah sampai kepadamu bahwa Nabi SAW bersabda, 'Tidak

ada perjanjian perselattuan dalam Islam'. Dia berkata, 'Sungguh Nabi

SAW telatr mengikat perjanjian persekutuan arrtarakaum Qwaisy dan

Anshar di tempat pemukimanku."

@:
flilf atalu fualf artinya perjanjian, kesepakatan. Hal ini sudah

dijelaskan padabagian awal pembahasan tentang hijrah.

rr':1'.rJr g!t';:r:'ta r;. ru, {n \, e A, u7T (Nabi SAW

mempersaudaralan antara Salman dan Abu Darda'). Ini adalalt
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penggalan hadits yang telah saya sitir pada bab sebelumnya. Pada bab

"Hijrah ke Madinah" sudah disebutkan bahwa Nabi SAW

mempersaudarakan para sahabatrya. Imam Ahmad dan Bukhari

meriwayatkan dalarn l<rtab Al Adab Al Mufrad melalui sanad yang

shahih dari Anas, diaberkata, )W lt #. P3 * jl' 
,}1a 4, g

/lri (Nabi SAW mempersaudarakan antara lbnu Mas'ud dan Az-

Zubair). Sejumlah periwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW dua kali

mempersaudarakan antara para sahabat. Pertama antara kaum

Muhajirin, dan yang kedua antara kuam Muhajirin dan Anshar.

&t # frt * H' ..,*t a,$tt ri'i il :o1i i.,>-'j,,* l'6i

*, * l:t ,rui ,Y lrr i; u.lr Jui ,y!j, i. # r;u ,*
(Abdurrahman bin Auf berkata, "Ketika lcami datang ke Madinah,

malrn Nabi SAW mempersaudarakan antara alat dengan Sa'ad bin Ar-
Rabi'. Nabi SAW bersabda, 'Buatlah walimah meskipun dengan

seekor knmbing'.'). Ini adalah bagian hadits yang sudah disebutkan

dengan sanad yerng maushul pada pe,mbatrasan tentang keutamaan

kaum Anshar.

Imam Bulfiari menyebutkan hadits kedua di bab ini dari

Mtrharrrmad bin Shabbah, dari Ismail bin Zakariyq dari Ashim, dari

Anas bin Malik RA. Muhammad bin Ash-Shabbah menukil pula

hadits ini melalui gurunya yang lain. Imam Muslim meriwayatkannya

melaluinya dari Hafshbin Ghiyats, dari Ashim.

neb (Ashim). Dia adalah lbnu Sulaiman Al Ahwal.

e''A" r ,i6 Pt # Xo' & !, l*,t'ol !1)i1crr1, c;J *ii
$r5 e 1t;3\r1 f"j'# pt # a' ,* 'olr ,ae ti ,J@ itayt Ar"
berlrnta kepada Anas bin Malik, "Apakah sampai kepadamu bahwa

Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada perjanjian perselattuan dalam

Islam'. Maka dia berkata, 'Sungguh Nabi SAW telah mengikat

perjanjian perselafiuan antara kaum Quratsy dan Anshar di tempat

pemubimanht'."). Dalam riwayat Abu Daud melalui Sufyan bin
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Uyainah dari Ashim, dia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik
berkata,'Beliau mempersaudarakan. . .'." Lalu disebutkan'Muhajirin'

sebagai ganti 'Quraisy'. Dikatakan kepadanya, "Bukankah beliau

bersabda bahwa tidak ada perjanjian persekutuan dalam Islam?" Maka

dia berkata, "Sungguh beliau telah mengikat perjanjian

persekutuan...." disebutkan seperti di atas disertai tambahan, "Dua

atau tiga kali." Imam Muslim meriwayatkan serupa dengan ini secara

ringkas. Melalui riwayat di bab ini diketahui nulma omng yang

menanyakan tentang itu. Imam Bukhari menyebutkannya pada

pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah

secara ringkas tanpa menyertakan pertanyaan, dan di bagian aL*rir

ditambatrk*, fl q.'U :gi ,P r3LU- t:]3 
'>i5 

p"tiou qunut selama

satu bulan mendoalan kebinasaan bagi beberapa lcomunitas bani

Sulaim). Hadits tentang qunut dari Ashim sudah disebutkan pada

pembahasan tentang Witir dan selainnya.

Adapun hadits yang ditanyakan di tempat ini adalah hadits

shahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jubair bin Muth'im, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, {bUJt e og Uy- t:il:,?r$}' e'+ 1

;:ry \iy-I' f\ii Qidak ada perjaniian perselattuan dalam Islam.

Semua perjanjian persekutuan pada masa Jahiliyah, mal<a Islam tidak

menambah, kecuali menguatkannya). At-Tirmidzi meriwayatkarurya

melalui hadits Amr bin Syr'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, adapun

lafazhtnya....l Imam Bukhari meriwayatkamya juga di L<rtab Al Adab

Al Mufrad dari Abdullah bin Abi Aufa sama sepertinya secara ringkas.

Ahmad dan Abu Ya'la 
-dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al

Hakim- meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Auf, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW, +f ci |x$$'+ €p't .V
',;EJt'oi (Alat hadir bersama paman-pamanlw pada saat teiadinya

ilwtan persaudaraan muthayyabin, maka aku tidak suka untuk

melanggarnya). Ikatan persaudaraan muthayyabin terjadi beberapa

I Terdapat bagian kosong pada naskah sumber.
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walfii sebelum beliau SAW diangkat menjadi rasul. Demikian
menurut Ibnu Ishaq dan selainnya. Kisahnya, sekelompok kaum

Quraisy berkumpul dan mengikat perjanjian untuk menolong orang
yarg terzhalimi, berbuat adil di antara manusia, serta kebaikan yang

lain. Perjanjian tersebut terus berlangsung hingga beliau SAW diutus

sebagai rasul.

Dari hadits Abdunahman bin Auf dapat disimpulkan bahwa

mereka terus memegang perjanjian itu hingga masa Islam. trilah yang

diisyaratkan dalam hadits Jubair bin Muth'im. Kemudian jawaban

Anas mengandung pengingkaran untuk bagian awal hadits, karena di
dalamnya terdapat penafian persaudaraan, tetapi apa yang dia katakan
justru menguatkannya. Namun, mungkin hal ini disatukan bahwa
ikatan persaudaraan yang dinafikan adalah apa yang terjadi pada masa
jahiliyatr, yaitu menolong sesama meskipun dia berbuat zhalim,
menuntut balas dari satu kabilatr dengan sebab pembunuhan satu

orang, adanya saling mewarisi, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak
dinafikan dan tetap berlangsung sampai masa Islam adalah ikatan
persaudaraan untuk saling menolong orang yang terzhalimi,
menegakkan urusan agatrLa, dan perkara-perkara yang disukai secara

syar'i, seperti persahabatan, kasih sayang, dan memelihara perjanjian.
Dalam hadits Ibnu Abbas juga sudah disebutkan yang menghapus

ikatan untuk saling mewarisi di antara mereka. Ad-Dawudi
menyebutkan bahwa mereka memberi hak waris kepada saudaranya

sebanyak seperenam dari harta warisan, lalu syariat kita menghapus

ketenfuan itu. Ibnu Uyainah berkata, '?ara ulama memahami
perkataan Anas 'beliau mempersekutukan' dengan arti
mempersaudarakan." Saya (Ibnu Hajar) berkata, redaksi hadits Ashim
dari Anas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah persekutuan

dalam arti yang sebenarnya. Jika tidak, maka tak ada kesesuaian

antara jawaban dan pertanyaan yarirg diajukan. Judul bab yang
disebutkan Imam Buk*lari juga sangat jelas menunjuklcan perbedaan

antara keduanya. Pada pembatrasan hijratr ke Madinah, Imam Bulfiari
menyebutkan bab "Bagaimana Nabi SAW Mempersaudarakan antara
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Sahabat", lalu disebutkan dua hadits pertama di tempat ini tanpa

menyertakan hadits tentang persekutuan. Hal-hal yang berkaitan
dengan persaudaraan sudah dipaparkan di tempat tersebut. An-
Nawawi berkata, '?erkara yang dinafikan adalah persekutuan yang

memberikan hak saling mewarisi dan hal-hal yang dilarang syariat.

Adapun bersekutu dalam rangka ketaatan kepada Allah dan menolong
orang dizhalimi serta bersaudara karena Allah, maka termasuk perkara
yang dianjurkan."

68. Tersenyum dan Tertawa

'iy 7l :i>t1-rr ,ilL

L3*t
Fathimah AS berkatq 'Nabi SAW membisikkan kepadaktr,

lalu aku tertawa."

6?r'ar.>f ,i h' 'ot,o& i.t lv:
Ibnu Abbas berkata, "sesungguhn ya Allah y*g *"*Uuut

orang tertawa dan menangis."

'6tb'"&it ar$)'of ,* ir ol, -^x;;'* 4:.b';;',s)rt f
'Ct ,rie; ,o:1, i i;lSt ;? i:.rX. tiri" ,rir>,y * ir;t
,11i;tbur*'c:;tt 6l ,;ur J;, r;- :Uua *j itltlt .*
" it, 

ii;: ,ylt j ;ft)t l;, i:.^i;. qr!)" ,,?G)b p>v ti
'j',i 

.,fuui* 'u qiLi {-Q. ,,{.tiit ty J+ vf ii't Ji, t A
fat u E-, ;\ *r;aX" * 4t+ dp k it,
344 _ F'ATHUL BAARI



\l K,l U ,K, (t a{i-up'# ,!i oi'Li,o.At qe. ,-lg,,
*/- 6, *i ,lL \t ** lnt Jy, ry y ';X b yy )'i
';ti a*-i ,fr ,ie i ,#t ,p &i ;r'?" & it l;,

,.ic, t ,- '.,, t.ic. t -' 4..!A,"i G:*:;41ii dsi,rii ,V ,'aLti, J\q'j
6084. Dari Az-Znhi, dari Unvah, dari Aisyah RA,

sesungguhnya Rifa'atr Al Qurazhi menceraikan istrinya dengan talak

tiga (talak ba'in), sesudah itu dia dinikahi Abdunahman bin Az-
Zu;balrr. Lalu dia (mantan istri Rifa'ah) datang kepada Nabi SAW dan

berkat4 "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu sebagai istri Rifa'ah,

lalu ditalak tiga. Sesudah itu dinikahi Abdunatrman bin Az-Zttbat.
Namun sungguh demi Allah, tidak ada padanya watrai Rasulullatr,

kecuali seperti rumbai ini" 
-serxya 

memegang rumbai jilbabnya-.
Dia berkata: Saat itu Abu Bakar duduk di sisi Nabi SAW dan Ibnu
Sa'id bin Al Ash duduk di depan pintu kamar menunggu diizinkan
masuk, maka Khalid berseru kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar,

tidalftah engkau mencegatr perempuan ini dari apa yang dia katakan

terang-terangan di hadapan Rasulullah SAW?" Namun, Rasulullah

SAW hanya tersenyum, lalu bersabda, "Barangkali engkau ingin

kembali kepada Rifu'ah. Tidak, hingga engkau merasakan madunya

(Abdurrahman bin Zubair) dan dia merasakan madumu."

.. .?, or, c a. c ,. t,. c. o o

,f qtbAt u.$-) i.,i;)t * i ;*Ar * f qW ;) *
ib'lrt',f; 7U, U';L t:iitLt ,iG yj '* ;L ;')1L)

t

L.rtj U
a,t-.4o,

a;Jt*,
,. c
oJlr;.P

EL. .t

,
0r i *t *\t,P i'

c, 1. 'et.t.to t '...9,-r 'P Jst-ft 4)-v

t.tz :.d-r: ,*
' ,n.yn ..
c* j*l-1

',.o.r.1 lzl '. 1l^
U r)t-r ..9 O)U")tt; '* 05-rtr tX3

;a?rt & 4tr'Fi*'rr;tL?" *u li it:tG ,..,6)t

FATHUL BAARI _ 345



j?t Uf olr,:t JJ,1 U & ?nr U;-zl ,Sw ,:t;U-'rt-,i

ii6 |rf*|# rI <s* ; ,pt ::i'i^ 62',;r' :)t-
,i*'W'[+l'; .]ur Jy, ti'oii'oi '6-lr Ui :Ju" .qt4t
r*t *?rt ,k !,J;' c;# li ,#t ,1u;i yf:l* V

J;3i$ .*3 *itt,,l:, i,' J;.,'n&?, ui'rl:Y,',;o
caac^'

C y*r *; a$: ,orLir ';t 6- yt ,*-'t *A ?ut ,t* lt
.lH'p il :tv'"'tt k ky' ittir:t'4

6085. Dari Ibnu Syihab, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman

bnZaidbin Al Khaththab, dari Muhammad bin Sa'ad, dari bapaknya,

dia berkata '"[Jmar RA meminta izin kepada Rasulullatr SAW dan di

sisi beliau terdapat perempuan-perempuan Quraisy sedang banyak

memperbincangkan beliau. Suara-suara mereka lebih tinggi daripada

suara beliau. Ketika Umar minta izin, mereka pun segera ke balik

hijab. Nabi SAW memberi izin kepadanya, lalu dia masuk dan Nabi

SAW tertawa. Umar berkata, 'Allah membuatnu tertawa sepanjang

usiamu wahai Rasulullatr, uyuh dan ibuku sebagai tebusanmu'. Beliau

bersabd4 'Alcu heran terhadap merelca yang tadinya berada di sisilcu.

Ketilra mendengar suaramu mereka segera ke balik hijab'. Umar

berkata, 'Engkau lebih berhak untuk mereka segani wahai Rasulullah'.

Kemudian Umar menghadap kepada mereka dan berkata, 'Wahai

musuh-musuh diri mereka, apakah kamu segan kepadaku dan tidak

segan kepada Rasulullah SAW?' Mereka berkata, 'Sungguh engkau

lebih keras dan kasar daripada Rasulullah SAW'. Maka Rasulullah

SAW bersabd4 'sungguh wahai Ibnu Khaththab, demi yang jiwalat

berada di tangan-Nya, tidaklah syetan menjumpaimu mela,vati suatu

jalan melainkan ia akan melewati ialan selain jalan yang engkau

lehtati'."
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6086. Dari Abu Al Abbas, dan Abdullah bin Amr, dia berkata,

"Ketika Rasulullah SAW berada di Tha'if, maka beliau bersabda,

'Sungguh kita akan kembali besok insya Allah'. Beberapa orang di
antara sahabatnya berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan tempat

atau kita menaklukannya'. Nabi SAW bersabda, 'Berangkatlah besok

untuk berperang'. " Dia berkata, "Mereka pun berangkat dan diperangi

dengan sengit sehingga banyak di antara mereka yang terluka, lalu

Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh kita aknn kembali besok insya

Allah'." Dia berkata, "Orang-orang pun terdiam. Maka Rasulullah

SAW tertawa." Al Humaidi berkata, Suffan menceritakan kepada

kami dengan menggunakan kata 'mengabarkan' pada semua

sanadnya."

,F3 ;i ,J6 & \t e., i;; r:.i'oi ;;1t * u {* d
.06) e,bi *'*r,i3-t^,Ja *3*\t,k 4t
Y ,Ju .-** i:b 'A :Jts .e ,; :Jv .ist'6,2i :Jv

-j; * iV;i.gf , :JE .tt* |b'*C :,Su .'6eti
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6087. Dari Humaid bin Abdurrahman, sesungguhnya Abu

Hurairatr RA berkata, "seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW

dan berkata, 'Aku binasa, aku berhubungan dengan istriku di (siang)

Ramadhan'. Beliau bersabda, 'Merdekaknn seorang budak'. Dia

berkata, 'Aku tidak memiliki budak'. Beliau bersabda, 'Berpuasalah

dua bulan berturut-turut'. Dia berkata, 'Aku tidak mampu'. Beliau

bersabda, 'Berilah makan enam puluh orang miskin'. Dia berkata,

'Aku tidak mendapatkannya'. Lalu didatangkan satu 'araq larma

-Ibratrim 
berkata: 'Araq' adalatr keranjang- maka beliau SAW

bertanya" 'Mana orang yang bertanya tadi. Bersedekahlah

dengannya'. Dia berkata, 'Kepada orang yang lebih miskin dariku?

Demi Allah, tidak ada di antara dua tepi kota Madinah, penghuni

nrmatr yang lebih miskin dariku'. Nabi SAW tertawa hingga tampak

grgi-grg gerahamnya, lalu beliau bersabda, 'Jika demikian karnulah

orangnya'."

* i;s #y i it*'* ,r': I l' ).? ;'r*t t
ry'AG; !'; #:, rt-) t'iit Jb.nr );,'t 6;Ji
'o')3 ,fr ie- i*.,*';4 *(ra'* rot;i kriii 4;ar
,s)rie Ar';;tq *r *'?rt *'4tqP-* iL,'l)+.rr,' 

ei )c n J.'.) ,{11,J 6- :Jv i -;* ,V"a

:w.'i ;t';;rt4t *yutu
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6088. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin
Malik, dia berkata, "Aku pernah be{alan bersama Rasulullah SAW
dan dia memakai kain bergaris buatan Najran yang pinggimya kasar.

Tiba-tiba beliau SAW bertemu dengan seorang Arab badui, lalu
menarik selendang beliau dengan keras." Anas berkata, "Aku melihat
pada bahu Nabi SAW bekas pinggiran selendang yang ditarik dengan

keras. Kemudian dia berkata, 'Wahai Muhammad, perintahkan untuk
(memberi)ku dari harta Allah yang ada padamu'. Beliau menoleh

kepadanya dan tertawa, lalu beliau memerintahkan agar dia diberi."

\i:&i u'J+)*ht;t la.Jl ;-:n> V
O/'q)e

:Jb tr *
-a',--+r\1'

6089. Dari Jarir, dia berkata, "Nabi SAW tidak pemah

menghalangiku (menemuinya) sejak aku masuk Islam. Beliau SAW
tidak pula melihatku, melainkan beliau tersenyum di hadapanku."

G):ri G :*. a:p ,lijr & 'Ji i Jt lt L'FJ, :"r,

U)La
t?,o . to*at1,/4lr+l; q 

1t+Xl

d o,
.tln6-. :Jt3)

6090. Aku pemah mengeluhkan kepadanya bahwa aku tidak
bisa bertahan di atas kuda, maka beliau memukul dadaku dan berdoa,
"Ya Allah, kokohkanlah dia dan jadikanlah sebagai pemberi petunjuk

yang mendapatkan petunjuk. "

,i6;t'a GF*; v }i,r Lg ir Jy, r;_ :UG F ?lLi'vJ- ?i V
?34 .iat pi:, tit i :Jv sla3;t t4'S* ti'-;lt oc|y
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6091. Dari Ummu Salamatr, sesungguhnya Ummu Sulaim

berkata, "Watrai Rasulullatr, sungguh Allah tidak malu terhadap

kebenaran, apakah seorang perempuan harus mandi jika dia

bermimpi?" Beliau bersabda, "Ya, apabila dia melihat air (mani)."

Ummu Salamah tertawa dan berkata, "Apakah perempuan bermimpi

(melalnrkan hubungan intim)?" Nabi SAW bersabda, "Lalu darimana

keserupaan anak? "

'"Ct *,;1, 6 :'rlv (; iur ,f ) ak? * :C ; ot 1, ,f
cL.,gA 4,srf ,F qa Ur+x"&; ir',it *

!#ok
6092. Dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyatr RA", dia berkat4

rt {ku tidak perna}r melihat Nabi SAW tertawa terba}rak hingga aku

melihat lahawat-nya. Hanya saja beliau SAW biasa tersenyum."

;r'h, ,* *ft Jtir; \L:r'ri ^* ?nt',tr:, ,it y a;a 7
-#-u pit d :Jui ai-*-su *x-'rL3 t,*,it ?';-;L)
LrAt'\fi ;U-G ,u(-, u Ls; r11 ,tfut dL'F ,:aY,

J\at,i,*41 +uUr-, &4'b;,,F ;t;X.
*a ht & dt, l*'ri J,*1Sr U; ?G'"i ,An 

" #t ^;:5t
,iu "i ?rr*1 .& q+J- |.*., 7iu t;r-,iul l*X ;-,
* LW- Ls-trlF, .wu il ;;f; .W rr t1," di
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69g3.Dari Qatadah, dari Anas RA, "seorang laki-lakidatang

kepada Nabi SAW pada hari Jum'at 
-sementara 

beliau SAW

berkhutbah di Madinah- lalu berkata, 'Hujan tidak turun, maka

mohonlah hujan kepada Tuhanmu'. Beliau melihat ke langit dan kami

tidak melihat awan, lalu beliau mohon hujan, maka muncullatr awan

yang bergumpal-gumpal. Kemudian diturunkan hujan kepada mereka

hingga air mengalir di parit-parit Madinah. Hujan terus turun hingga

Jum'at berikutrya tanpa berhenti. Lalu lakilaki itu, atau laki-laki lain,

berdiri 
-sementara 

Nabi SAW berkhutbatr- dan. berkata, 'Kami

tenggelam, maka mohonkan kepada Tuhanmu untuk menahannya dari

kami'. Beliau pun tertawa, lalu berdoa, 'Ya Allah, (turunkan) di
sekitar lromi, dan tidak di atas kami ', dua atau tiga kali, maka awan itu
mdauh dari Madinah ke kanan dan ke kiri menghujani apa yang di
sekitar kami dan tidak menghujani (di atas kami) sedikit pun. Allah
memperlihatkan kepada mereka karamah Nabi-Nya SAW dan

dikabulkannya doa beliau. "

Keterangan Hadits:

Para ahli bahasa berkata, "Senyum adalah awal mula tertawa.

Adapun tertawa adalah keceriaan wajah hingga tampak rasa gembira

dari seseorang. Jika disertai suara yang didengar dari jauh, maka

disebut terbahak-bahak, tetapi bila tidak, maka disebut tertawa.

Apabila tidak diiringl suara, maka disebut senyum. Gi$-grgl depan

manusia disebut dhawaofuik, yaitu gigi seri, gigi taring, serta gigi
geraham.

6z,2,'&t # ir' ,,l; U, Ul?i "+,3 'dul gathtmah

berlata, "Nabi SAW berbisik kepadaku dan alru pun tertawa".). hi
adalah penggalan hadits yang diriwayatkan Aisyatr dari Fathimah,
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yang telah disebutkan secara lengkap pada pembahasan wafatnya Nabi

SAW.

5:.1:t u;+( ,i iirr \ ,a* 'it',),s: (Ibnu Abbas berkata,

"sesungguhnya Allah, Dialah yang membuat orang tertawa dan

menangis'). Maksudnya, Dialah yang menciptakan tawa dan tangis

pada manusia. Ia adalatr bagian hadits Ibnu Abbas yang sudah

disebutkan pada pembahasan tentang jenazah. Dalam hadits itu, Ibnu

Abbas mengisyaratkan tentang bolehnya menangis tanpa disertai

ratapan, seraya menyitir firman Allah dalam surah An-Najm ayat 43,

6:.ii l!;b|'S'rfii gesungguhnya Dia yang membuat orang tertawa

dan menangis).

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sembilan hadits

yang sebagian besamya telatr dikutip. Semua hadits itu menyebutkan

'senlrum' dan 'tertawa'. Adapun sebab-sebabnya cukup beragam,

sebagian besar karena rasa heran, kagum, kelembutan, serta kasih

sayang.

Pertama, hadits Aisyatr tentang istri Rifa'ah' Yang dimaksud

dari hadits tersebut adalah kalimat, "Rasulullah SAW tidak

melebihkan dari tersen5rum" yang sudah dijelaskan pada pembahasan

tentang shalat. Adapun kalimat. "Dan Ibnu Sa'ad sedang duduk",

dalam riwayat Al Ashili, dari Al Jurjani disebutkan, "Dan Sa'id bin A1

Ash", tetapi yang benar adalah versi pertama, karena yang dimaksud

adalah Khalid bin Al Ash seperti yang telah disebutkan.

Kedua, hadits Sa'ad, "[Jmar minta izin." Penjelasannya telah

dipaparkan secara lengkap pada pembahasan keutamaan-keutamaan

Umar. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat,

"Dan Nabi SAW sedang tertawa, maka Umar berkata, 'Semoga Allah

menjadikanmu tertawa sepanjang usia'." Dari hadits ini diketahui

tentang apa yang mesti dikatakan kepada seorang pembesar apabila

dia tertawa. Hadits ini diriwayatkan melalui Ismail, dari Ibrahim, dari

Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dari Abdul Hamid bin
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Abdunahman bin Zaidbin Al Khaththab, dari Muhammad bin Sa'ad,

dari bapaknya. Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais seperti

ditegaskan oleh Al Mizzl Abu Ali Al Jiyani berkata, "Barangkali dia

adalah Ibnu Abi [Jwais." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan

keutaman-keutamaan kaum Anshar sudah disebutkan satu hadits,

dimana Imam Bukhari berkat4 "Ismail bin Abdullah menceritakan

kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dan

Ismail adalah Ibnu Abi IJwais." Hal ini mendukung penegasan dari Al
jfudizzi.

Ketiga, hadits Amr (Ibnu Dinar) dari Abu A1 Abbas (sang

penya'ir), dari Abdullah bin Umar. Kebanyakan periwayat

menyebutkan dengan kata 'Ilmar'. Sedangkan Al Hamawi

menyebutkan dengan kata 'Amr'. Namun, yang benar adalah versi

pertama. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang

perang Tha'if. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini terdapat pada

kalimat, "Rasulullatr SAW tertawa."

& /urup- $:b U*;it SA 6 Humaidi berkata, "Sufian

menceritakan kepada kami dengan menggunakan ka.ta 'mengabarkan'

pada semua sanad-nya'). Penjelasan mereka yang mengutip jalur ini
dengan sanad yang maushul stdah disebutkan pada pembahasan

tentang perang Tha'if. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,

"Sufyan menceritakan kepada kami, dan semuanya menggunakan kata

'mengabarkan'." Artinya, dia menggunakan kata yang jelas

menunjukkan setiap periwayat mendengar langsung hadits itu dari

periwayat sebelumnya.

Keempat, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui
Musa bin Ismail, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, dari

Humaid bin Abdunahman.

9W itl SV (Ibnu Syihab menceritakan kepada kami).

Sesungguhnya ia didengar Ibrahim bin Sa'ad drt Az-Zthi. Telah

disebutkan pada hadits kedua bahwa dia menukil darinya melalui

I

FATIIUL BAARI _ 353



t|

perantara Shalih bin Kaisan di antara keduanya. Adapun kisah laki-

laki yang melakukan jima' pada bulan Ramadhan sudah dijelaskan

pada pembahasan tentang puasa. Maksud kalimat, "Ibrahim berkata",

adalah Ibnu Sa'ad. Bagian ini dinukil secara maushul melalui sanad

sebelumnya.

;i!r bF t (Araq adalah keranjang). Di sini terdapat

penjelasan kata yang disisipkan oleh periwayat lain. Mereka

rnenjadikan penafsiran itu sebagai bagian dari hadits. Yang dimaksud

adalah kalimat, "Beliau tertawa hingga tampak gtgi-gtgi gerahamnya."

Gigi ini tidak terlihat kecuali ketika seseorang tertawa lebar. Namun,

tidak ada pertentangan dengan hadits Aisyah (hadits ke delapan di bab

ini), "Aku tidak pernah melihat beliau SAW tertawa lebar hingga

terlihat lawahat (dagrng di pangkal lidah)nya", karena hadits yang

menetapkan lebih diutamakan daripada hadits yang menafikan.

Demikian menurut Ibnu Baththal. Namun, yang lebih baik adalah

bahwa yang dinafikan Aisyah bukan yang ditetapkan oleh Abu

Hurairah. Mungkin juga makstd 'nawaajidz' (gig; geraham) di sini

adalah gigi taring dalam konteks majaz. Pada pembahasan tentang

puasa sudah disebutkan, ii.t}i c,t:Ji. ,P (hingga tampak gigi-gigi

taringnya). Namun yang tampak dari keseluruhan hadits, bahwa

beliau SAW pada sebagian besar keadaarurya tidak lebih dari sekadar

tersenyum, tetapi sesekali beliau juga tertawa. Adapun yang tidak

disukai adalah terlalu sering tertawa atau tertawa secara berlebihan,

karena hal itu bisa menghilangkan kewibawaan. Ibnu Baththal, "Yang

patut dicontoh dari perbuatan Nabi SAW adalah yang sering beliau

lalcukan." Imam Buk*rari menyebutkan pada h,ttab Al Adab Al Mufrad

dan Ibnu Majah melalui dua jalur dari Abu Hurairah, yang dinisbatkan

kepada Nabi SAW , |)fit W 'lvJlr i;s o$ |lzJlir' t(t 1 (Janganlah

memperbanyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa itu dapat

mematikan hati).
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Kelima, hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan melalui
Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi, dari Malik, dari Ishaq bin
Abdullah bin Abi Thalhah. Ad-Daruquthni berkata, "Saya belum
melihat hadits ini di antara para periwayat kitab Al Muwaththa',
kecuali pada Yahya bin Bukair dan Ma?an bin Isa. Sejumlah
periwayat kitab Al Muwaththa'mengutipnya dari Malik, tetapi di luar
l<ttab Al Muwaththa'. Ibnu Abdil Barr menambahkan bahwa hadits ini
diriwayatkan juga dalam krtab Al Muwaththa' oleh Mush'ab bin
Abdullah Az-Znbui dan Sulaiman bin Shurad. Saya (Ibnu Hajar)
katakan, Imam Bukhari tidak meriwayatkannya kecuali melalui jalur
Malik. Imam Muslim meriwayatkannya pula dari Al Auza'i,
Harrimam, Ikrimatr bin Ammar, semuanya dari Ishaq bin Abu
Thalhah, lalu dia mengutipnya melalui jalur Malik dan periwayat lain
menj elaskan yang lainnya.

#i I (Alat berjalan).Dalamriwayat Al Auza,i disebutkan,

ltaJ.,JJr Slii 1"*" masuk masj id).

5;. Y) (Beliau memakai kain bergarrs). Dalam riwayat Al

Auza' i di s ebutkan,'otls 1 gbj (b e I i au m e m a ka i s e I e n d an g).

g.tfi (Buatan najran). Kain tersebut dinisbatkan kepada

Najran, yaitu negeri terkenal yang terletak antara Hijaz dan Yaman.
Hal ini sudatr dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

qAt W (Kasar pinggiran). Dalam riwayat Al Auza,i

disebutkan dengan kata iilJr yaitu pinggiran kain yang dekat dengan

coraknya.

47( k1i6 (Beliau didapati seorang Arab badur). Hammam

menarnbahkan, lrlgt ff 'U (dari penduduk padang sahara).

Sementara dalam riwayat Al Auza'i disebutkan, * b 'grr7i iW
(seorang Arab badui mendatangi beliau dari belakangnya).

I

:

I

I
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r+r! (Dia menarik). Dalam riwayat A1 Auza'i disebutkan

dengan kata q.*rtetapi keduanya memiliki makna yang sama.

't:""* ;# (Tarikan yang keras). Dalam riwayat Ikrimah

disebutkan, grrg\r f e *i # a' ,rt., 4t gt up (Hingga Nabi

SAW'mundur ke arah leher orang Arab badui itu).

gtrb at;b J\'.'-p:t :u;i 'Stit 
(Anas berkata, "Aku melihat

kepada bahunya".). Dalan riwayat Muslim disebutkan, L:P (leher).

Demikian pula dala:n nukilan semua periwayat dari Malik. Begitu
juga dalam nukilan Al Auza'i.

4J'-:i (Membekas padanya). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, W,'o'j (membekas knrenanya). Demikian juga dalam

riwayat Muslim dari riwayat Malik. Sementara dalam riwayat

Hammam disebutkan, # e ib6 *i: t./Jlt'eXl ujl (htngga kain

itu sobek dan pinggirannya hilang di lehernya). Ditambahkan pula

kejadian itu dilakukan Arab badui ketika Nabi SAW telah sampai di
pintu kamarnya. HaI ini mungkin dipadukan bahwa Arab badui itu
bertemu Nabi SAW di luar masjid dan ketika hendak masuk, maka

beliau diajak berbicara atau dipegang ujung kainnya. Ketika hendak

masuk kamar, maka dia pun menariknya, karena khawatir beliau akan

pergi dari hadapannya.

d'; (Perintahkan untuk [memberiJlat). Dalam riwayat Al

Avza' i disebutkan, rihbl (berilah kami).

'rJ,r.bt (Beliau tertawa). Dalam riwayat Al Auza'i disebutkan,

'i tslj 'i,t P 
'fi 6"ttou tertawa kemudian bersabda, "Perintahkan

untuk [memberiJnya".). Sementara dalam riwayat Hammam

disebutkan, :? ii t|3 (Beliau memerintahkan untuk memberinya

sesuatu). Pada hadits ini terdapat penjelasan sikap santun beliau SAW
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dan kesabararulya menghadapi gangguan terhadap diri dan harta.

Begitu juga sikapnya yang amat pemaaf terhadap tindakan kurang

sopan dari mereka yang hendak dibujuk hatinya untuk memeluk

Islam. Sikap beliau ini juga dapat dijadikan panutan bagi para

pemimpin sesudah beliau dalam hal akhlak mulia, memberi maaf, dan

membalas dengan yang lebih baik.

Keenam, hadits Jarir, yaitu Ibnu Abdullah Al Bajali. Imam

Bukfiari meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Numair, dari Ibnu Idris,

dari Ismail, dari Qais, dari Jarir. Ibnu Idris adalah Abdullah dan Ismail

adalah Ibnu Abi Khalid. Qais yang dimaksud adalah Ibnu Abi Hazim.

Semua periwayat ini berasal dari Kufah. Yang dimaksud di tempat ini
adalah kalimat, '6 It d)) li (Beliau tidak melihatlru melainkan

tersenyum). Hal ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang

keutamaan dengan kata, 'O* \1 (ltlelainkan tertawa). Namun,

keduanya memiliki malcna yang tidak jauh berbeda, karena senyum

adalah awal tertawa, seperti yang sudah dijelaskan.

Kaujah, hadits Urnmu Salamah tentang pertanyaan Ummu

Sulaim, "Apakah perempuan harus mandi jika bermimpi?" yang sudatr

dipaparkan secara detail pada pembatrasan tentang bersuci. Maksud
penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat, "IJmmu Salamah

tertawa", sebab hal ini berlangsung di hadapan Nabi SAW dan beliau

tidak mengingkarinya. Namun, beliau SAW hanya menolak perkataan

Ummu Salamah yang mengingkari bahwa perempuan itu juga

bermimpi sebagaimana halnya laki-laki.

Kedelapan, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui

Yahya bin Sulaiman, dari Ibnu Wahab, dari Amr, dari Abu An-Nadhr,

dari Sulaiman bin Yasar. Amr yang dimaksud adalah Ibnu A1 Harits

Al Mishri, sedangkan Abu An-Nadhr adalah Salim.

,+t:e U 6,ti3 (Tertawa terbahak-bahak sama sekal).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, k* 6rht3 yakni

tertawa dengan berlebihan. Dikatakan, 'istajma'a as-sail', artinya air

FATIIUL BAARI - 357



itu berkumpul dari setiap tempat. Begitu pula dikatakat'istaima'at lil
mar'i umuuruhu', artinya terkumpul untuk seseorang apa yang dia

sukai. Maksudnya, aku tidak pernah melihat beliau tertawa secaxa

berlebih-lebihan atau terbahak-bahak. Adapun kata lahawaat adalah

jamak dari kata lahaat, yaitu daging di bagian atas ujung tenggorokan

di mulut paling dalam. Ini adalatr penggalan hadits yang sudah dinukil

lengkap pada tafsir surah Al Alqaaf.

Kesembilan, hadits Anas tentang kisah orang yang memohon

hujan, lalu memohon agar dihentikan. Yang dimaksud darinya adalah

sikap beliau SAW yang tertawa ketika seseorang berkata, "Kami telah

tenggelam." Imam Bukhari menyebutkan hadits ini melalui dua jalur

dari Qatadah. Di tempat ini dia mengutipnya menurut redaksi Sa'id

bin Abi Arubah. Sementara pada pembatrasan tentang doa, dia

mengutipnya menurut redaksi Abu Awanah. Muhammad bin Mahbub

(gurunya) adalah Abu Abdillah Al Banani Al Bashri. Dia bukan

Muhammad bin Al Hasan yang ditemui Mahbub. Sungguh keliru

mereka yang menyatukan keduanya, seperti syail*r kami Ibnu Al
Mulaqqin. Dia menegaskan demikian dan mengklaim Imam Bukhari

meriwayatkan darinya di tempat ini dan juga menukil dari periwayat

lain. Padahal sebenarnya tidak demikian, bahkan keduanya merupakan

dua sosok yang berbeda, salah satunya adalah guru bagi periwayat

lainnya. Adapun yang menjadi guru Imam Bukhari bernama

Muhammad bin Mahbub. Sedangkan yang satunya bernama

Muhammad bin Al Hasan. Mahbub adalatr gelarnya bukan gelar Al

Hasan. Imam Bukhari telah mengutip satu riwayat darinya pada

pembahasan tentang hukum, dan dia berkata, "Mahbub bin Al Hasan

menceritakan kepada kami." Sebab kekeliruan itu adalah bahwa pada

sebagian sanad hadits disebutkan, "Muhammad bin Al Hasan Mahbub

menceritakan ke,pada kami", maka mereka mengira bahwa Mahbub

adalatr gelarbagi Al Hasan, padahal tidak.
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69. Firman Allah, e)Ut t tii: ii,r rrlr rr,,t, 4iir 6 U-"no,

orang-orsng yang beriman, bertakwaluh kepada Allah, dan
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.,,
(Qs. At-Taubah [9]: 119), dan Dusta yang Dilarang

fu rlLht * ;it,r & irr ,-*t At * *,j.t: ,_J ,r
J*:Sr L{, ,tA, jy 

"X ItLl, :it jl Ls* olbt Lt ,j;
)-rat"ol: ,2-*;;rr jt aX-'qSJt'of, ,qi+* ok &'J'U

.(.tk 1' 
'+ '6i-;- ,41 J*"St ofr,rtjl ,Ac*

6[g4.Dari Abu Wa'il, dari Abdur* *, A*, NuUi SAW
beliau bersabda, "Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada
kebaiknn, dan kebaikan itu mengantarknn ke Surga. Sesungguhnya

seseorang senantiasa berbuat jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai
orang yang jujur. Sesungguhnya kedustaan itu menunjul*an kepada

keburukan, dan keburukan itu mengantarkan ke Neraka.
Sesungguhnya seseorang senantiasc. berdusta hingga ditulis di sisi
Allah sebagai pendusta. "

oi i;.:; 
"j 

r vj ,r rc oj ; *ut i e6 ,p 
"j 

,r
,:qk Li;61Lx *hta,t':1,'n *j iL,,lt J- lnt Ji,

.c,c'#:t $fr ,:-ilLi:r;, riy,

6095. Dari Abu Suhail Nafi' bin Malik O* OO, Amir, dari
bapakny4 dari Abu Hurairah, "sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda, 'Tanda orang munafik ada tiga; apabila berbicara dia
berdusta, apabila berjanji dia ingknri, apabila dipercaya dia
berkhianat'.
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,*'t *?tt *'a,il,i$r iur ,,*-, qlA ;t:-b"*
-i-<L ,fi t tK i:.r;, '6:i 11-?., u$ ii G.6t'#', U?,

iqt i; J\*,'fiouvr e * ib'Pi
6096. Dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata: Nabi SAW

bersabd4 "Alat melihat dua laki-laki datang kepadalru Keduanya

berluta, 'Orang yang engkau lihat disobek pinggiran mulutnya

adalah pendusta yang membuat satu kedustaan, lalu diterima darinya

hingga mencapai berbagai penjuru. Mal(n hal itu dilalatkan

terhadapnya sampai hari biamat'-"

Keterangan Iladits:

Ar-Raghib berkata, "Asal kata ash-shidq @enar) dan kadzib

(dusta) berkenaan dengan perkataan, baik untuk perkara yang telah

lalu maupun yang akan datang, berupa janji atau lainnya. Keduanya

tidak berkaitan dengan perkataan kecuali dalam lingkup berita.

Namun, terkadang berlaku pada selainnya seperti 'pertanyaan' atau

'permintaan'. Ash-shidq (benar) adalatr kesesuaian perkataan, hati, dan

apa yang dikabarkan. Jika salah satu syarat hilang, maka tidak

dianggap benar. Balrkan bisa saja masuk kategori dusta atau berada di
antara keduanya menurut dua tinjauan, seperti perkataan orang

munafik, 'Muharnmad adalatr ufusan Allah'. Pernyataan ini bisa saja

dikatakan benar, karena yang dikatakan sesuai kenyataan. Namun, ia

bisa pula dikatakan dusta, karena perkataannya menyelisihi isi
hatinya. Adapun ash-shiddiig adalah orang yang diketatrui selalu

benar. Kata shidq dan kadzib terkadang digunakan untuk hal-hal yang

berkenaan dengan keyakinan, seperti dikatakan, 'benar dugaanku',

dan bisa pula untuk perbuatan, seperti 'dia benar dalam peperangan'.

Di antaranya firman Allah dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 105, f
q\ i:* $ungguh engkau telah membenarknn mimpi itu).
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Ibnu At-Tin berkat4 '"Terjadi perbedaan te,ntag firrran-Ny4

W.{dt t (b"rto*a orang-orang yang benar). Menunrt sebagra+

artinya adalah jadilatr sep€rti mereka. Ada juga yang m€llgatakao

artinya jadilah termasuk bagran dari mereka." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, menurutku Imam Bulfiari mengutip ayat ini untuk menyitir
kisatr Ka'ab bin Malik, dan sikap benamya yang menghasilkan

kebaikan sampai disebutkan dalam ayat, yang sebelumnya kaum

muslimin tidak mau berbicara dengannya, hingga bumi terasa sempit

bagnya, kemudian Allah menganugerahkan karunia-Nya dengan

menerima taubatrya, hingga dia berkata dalam kisatrnya, 'Tidaklah
Allah mernberikan nikmat kepadaku -setelah memberiku hidayah

kepada Islam- yang lebih besar dibanding kebenaranku, dimana aku

tidak berdusta dan binasa bersama orang-orang yang telah berdusta

binasa." Al Ghazali berkata,'Dusta termasuk dosa yang sangat buruk,
tetapi tidak haram karena dusta itu sendiri. Bahkan diharamkan karena
mudharat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, dusta ini dibolehkan
jika menjadi satu-safunya jalan menuju maslahat." Namun, pernyataan

ini ditanggapi karena berkonsekuensi bahwa dusta yang tidak
menimbulkan mudharat adalah mubah Ooleh). Padatral tidak
demikian. Tanggapan ini mungkin dijawab bahwa bentuk ini dilarang
dalam rangka menutup pintu menuju kerusakan. Oleh karena itu, tidek
ada dusta yang diperbolehkan, kecuali jika mendatangkan maslahat.

Al Baihaqai meriwayatkan dalnm kttab Asy-Syu'ab melalui sanad

yang shahih dut Abu Bakar Ash-Shiddig, dia berkata, qt i i$i,
ft"r-)-tl (dusta itu menjauhi keimanan)." Dia menukil pula darinya

dengan sanad yarg marfu'dan berkat4 "Adapun yang benar sanad-

nyamauquf."

y''IBazzar meriwayatkan dari hadits Saad bin Abi Waqqash,

yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, u}$r\t ,iQ y * ui;t *-
+$3r: (Seorang muhnin dijadikan memiliki tabiat untuk segala

sesuatu, lr.ecuali khianat dan dusta). Sanad riwayat ini cukup akurat.
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Ad-Daruquthni menyebutkan di kitab Al llal bahwa yang lebih te,pat

bila dikatakan riwayat tersebut mauquf. Namun, pandangan yang

mengatakan riwayat itu marfu'didukung riwayat mursal Shafwan bin

Sulaim di dalam kttab At Muwaththa'. Ibnu At-Tin berkata, 'Makna

zhahimya menyelisihi hadits Ibnu Mas'ud. Untuk mengompromikan

keduanya adalah memahami hadits Shafinan dalam arti mukrnin yang

sempurna."

Imam Bukhari menyebutkan hadits pertama di bab ini dari

utsman bin Abi syaibah, dari Jarh, dari Manshur, dari Abu wa'il,

dari Abdullah RA. Jarir yang dimaksud adalah lbnu Abdul Hamid,

dan Manshur adalah Ibnu Al Mu'tarnir. Adapun Jarir yang disebutkan

padasanad hadits ketiga di atas adalatr Ibnu Hazim.

-.L.'

€N- o:ilt ol (Sesungguhnya kebenaran menunjukkan)- Kata

yahdii berasal dari kata hidaayah, artinya tanda-tanda yang

menyampaikan kepada tujuan. Demikian disebutkan pada bagian awal

hadits dari Manshur, dari Abu Wa'il. Lalu disebutkan pada bagian

awalnya dari riwayat Al A'masy, daxi Abu Wa'il,- seperti dikutip

Imam Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi, rllllr l:r1 glaur'dJJ6

(Hendaklah kamu berlaht benar, ftarena benar...). Lalu di dalartnya

disebutkan j"gq ./$ir Lf i"ri3r : €i$ (Hendaklah kalian menjauhi

dusta, karena dusta itu...).

i' il (Kepada kebaikan). Asal arti kata al birr adalah

memperluas/memperbanyak dalam melakukan kebaikan. Ia

merupakan nama yang me,ncakup semua perbuatan baik. Terkadang

kata ini digunakan juga unhrk menyebut perbuatan yang ikhlash dan

dilalrukan secara terus-menerus.

&!t jl €N 'nJ,t Itfi (Sesungguhnya kebaiknn itu

menyampaiknn kepada surga). Ibnu Baththal berkat4

'?ernbenararulya dalam kitab Allah dalam surah Al krfrthaar ayat 13,
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f e 1jfu'o1 (Sesungguhttya orang-orang yang banyak berbafui

benar-benar berada dalam surga yang penuh kenibnaton).

O:rA p}t'o;: (Sesungguhnya seseorang benar-benar berbuat

benar). Dalarn riwayat Al A'masy ditarrbahkan, $i.rilt cfi;t lpon

berusaha melahtkan yang benar). Begitu pula dia tambahkan pada

bagran kedua.

&l* ir&- ,F Gtn1go ia menjadi orang yang benay'. Dalam

riwayat Al A'masy, w-.ry lU'+'$J- r? (Hn4so ditulis di sisi Allah

sebagai orang yang benar). Ibnu Baththal berkata, 'Maksudny4
perilaku yang benar berulang kali terjadi darinya hingga patut dinamai

sebagai orang yang be,nar.

t-#, jt, e*.[./5il by2 6"*ngguhnya dusta menunjukkan

kepada dosa). Ar-Raghib berkata, "Kata al fajr artinya me,rnbelah, dan

kata fujuur artinya me,mbelah/merobek tabir agrma. Kata ini
digunakan untuk kece,ndeirrngan terhadap kerusakan dan kemaksiatan.

Ia adalah nama yang me,ncakup se,mua keburukan.

Gri- ,1- 'qg ,ytr'ttf: $esungguhnya seseorang berdusta. -t

hingga ditulis). Maksud 'ditulis' adalah dihukumi de,ngan hal itu dan

menampal&annya kepada para Malaikat serta mencampalJ<annya ke

dalam hati para penghuni grrmi. Imam Malik menyebutkan hadits ini
seraya mengatakan, 'Sampai kepada kami dari Ibnu Mas'ud', lalu
ditambalrkan kalimat yang memberi batasan , c:r>,5:t 'qr6;- #t'r[ri I
.ry:it3r U !, '+ t;<5 4s i,;;- p irsV zlgl ili e ,><:5 +$it
(Seorang hamba senantiasa berdusta dan berusaha berdusta, maka

ditorehlmn titik hitam dalam hatinya, sampai hatinya menjadi hitam,

maka ditulis di sisi Allah termasuk para pendusra,). An-Nawawi
berkata, "Menurut para ulam4 pada hadits ini terdapat anjuran untuk
berlaku benar dan jujur, dan itulah yang menjadi tujuan dan perhatian,

serta peringatan akan perbuatan dusta dan meremehkannya, karena
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jika seseorang meremehkan dusta maka dia akan sering

melakukannya, sehingga akan dikenal sebagai pendusta."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pengaitan dengan kata 'berusaha'

terdapat dalam riwayat Abu Al Ahwash, dari Manshur bin Al
Mu'tamir, yang dikutip Imarn Muslim, O:&tr cfi fiir ifi
(Sesungguhnya seorang hamba berusaha benar). Begitu pula dengan

dusta. Masih dalam riwayatnya dari Al A'masy, dari Syaqiq (Abu

Wa'il), di bagian awalnya disebutkan, gbu;iiXl 1ru""daklah kalian

berlaht benar). Di dalamnya disebutkan, ,sifr-s 'Ol:;- Seyt iri- tj
GSblt (Seseorang senantiasa berlalu benar dan berusaha benar),

disebutkan jug4 qr,:lit ,slfr-s ,;6i- ib.'}, Jti q (Seseorang

senantiasa berdusta dan berusaha dusta). Lalu disebutkan seperti di

atas. Di dalam tambahan ini terdapat isyarat bahwa orang yang

menghindari dusta de,ngan niat yang baik menuju yang benar sehingga

maka benar itr,r menjadi sikapnya, maka dia patut diberi sifat sebagai

orang yang benar. Begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini bukan berarti

pujian dan celaan itu klusus bagr yang sengaja berniat melakukannya,

karenapada dasarnya 'benar' adalah terpuji, dan dusta adalah tercela.

An-Nawawi berkat4 "Yang terdapat dalam naskah lmam

Bukhari dan Muslim di negeri kami maupun selainnya, bahwa yang

terdapat dalam matan (redalai) hadits itu hanya apa yang kami

sebutkan. Demikian dikatakan Al Qadhi Iyadh. Begitu juga dinukil Al
Humaidi. Namun, Abu Mas'ud menukil tambatran dari kitab Muslim

dalam hadits Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar, $-:il 6-ty:jt 7'oi
t J- "i y &.'lt 4 ri,jF r, L c Aa- t q*<'ir1 

'e,i3r
(Sesungguhnya seburuk-buruk riwayat adalah riwayat dusta, karena

dusta tidak layak darinya kesungguhan dan tidak pula main-main.

Janganlah seseorang berjanji kepada analotya, lalu dia

mengingkarinya). Abu Mas'ud mengatakan, Imam Muslim mengutip

tambahan ini dalam kitabnya. Abu Bakar A1 Barqani juga
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meriwayatkan sehubungan hadits ini. AI Hrmaidi berkat4 'Ia tidak
ada pada kami dalam kitab Muslim'." Rowaayda tdqlahbentuk jamak
dari kata rowwaryah, yaitu apa yang dipikirkm baik-baik oleh
seseomng sebelum berkata atau berbuat. Sebagian lagi mengatakan ia
adalah benhrk jamak dari kata riwaayah (menceritakan). Makzudnya,
menceritakan dusta Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya belum
melihatrya dalam htab Al Athraf Abu Mas'ud dan tidak pula kitab l/
Jam' Baina Ash-Shahihain karya Al Humaidi. Barangkali keduanya
menyebutkannya pada selain kedua kitab ini.

Imam Bulfiari menyebutkan hadits Abu Hurairah, "Tanda
orang munafik itu ada tiga; apabila berbicara dia berdusta" yang
sudah dipaparkan pada pembahasan tentang iman dan jenazah. Di
dalamnya disebutkan, "Orang yang engkau lihat disobek pinggiran
mulutnya adalatr pendusta." Ibnu Baththal berkat4 ,,Apabila

seseorang berulang kali berdusta hingga patut menyandang gelax
pendusta, maka dia tidak termasuk orang yang sempurna imannya,
bahkan tergolong orang 6s1afik." Maksudnya karena itulah Imam
Bukhari mengiringi hadits Ibnu Mas'ud dengan hadits Abu Hurairah.
Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Abu Hurairah tersebut di tempat ini
tentang sifat orang munafik me,ncakup dusta dalam perkataan dan
perbuatan, seme,ntara maksud utama pada hadits kedua adalatr tentang
tanda-tandanya, dan hadits ketiga berkenaan dengan ancamannya. Dia
berkata, '?ada hadits Samwah, dia mengabarkan hukuman bagi
pendusta, yaitu pinggiran mulutnya disobek. Hukuman ini langsung
dilakukan pada tempat terjadinya maksiat, yaitu mulut yang
digunakan untuk berdusta." Saya (Ibnu Hajar) katakaq kesesuaiannya

dengan hadits pertarna adalah bahwa pada hadits pertama hukuman
pendusta disebutkan secara mutlak, bertrpa socamsl neraka, maka
pada hadits Samurah dijelaskan secara terperinci.

qfi$ fry ,ld-'a-lr r$$t 16 6eauanya berkata, *orang yang

englrau lihat disobek pinggiran mulutnya adalah pendusta".).
Demikian disebutkan dengan menggunakan hurufJb' sehingga timbul
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kemusykilan, kareira kata 'sarnbung' yang kalimat pelengkapnya

boleh diberi tarnbahan huruf /a' harus yang bersifat umum. Ibnu

Malik menjawab bahwa kalimat itu memposisikan sesuatu yang

tertentu dan tidak jelas dalam posisi yang umum, untuk

mengisyaratkan persekutuan orang-orang yang layak mendapatkan

siksaan tersebut.

70. Perilaku yang Shalih

Urlt ^?,1 
'01 ,Ji af-;& 'd; :Ju r;43,'4- :*\, f

z c o, )l to'.,e tt,/,e tr ul 'J 
) *V bt.,Le il, J;r t-,r^) e;:t'rl;

.t* ri1*l a e6 ,2:io ,*te';'oi j\#bLH
6097. Dari Al A'masy, aku mendengar Syaqiq berkata: Aku

mende,ngar Hudzaifirh berkat4 "Sesungguhnya manusia yang paling

sesuai sikap, sifat, dan perilakunya dengan Rasulullatr SAW adalalt

Ibnu Ummi Abd, sejak dia keluar dari nrmatrnya hingga keurbali

kepadanya, dan kita tidak tatru apa yang dia lakukan pada keluarganya

bila tidak terlihat orang lain."

,g *,=t';Fi 11 
'i,r 

:^:?i$ :Jv Grv'q- ord *
:&;,5, \' * # iu oqr 

:/?r,ir

6098. Dari Mukhariq, dia berkata: em ,rr*Oengil Thariq

berkata: Abdullah berkata, "Sesungguhnya sebaik-baik perkataan

adalah kitab Allah, dan sebaik-baik perilaku adalatr perilaku

Muhammad SAW."
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Keteranean Hadits:

Kata hadyu artinya jalan yang baik. Judul bab ini merupekan
redaksi hadits yang diriwayatkan Imam But&ari di kitab Al Adab Al
Mufradmelalui dua jalur dari Qabus bin Abu Z}rabyrrr- dari bapaknya
dari Ibnu Abbas, yang dinisbatkan kepada Nabi sAw, ifGJr ieiiir
,.#,'u ;i'c-.3r1 W b i; ia$ti'{pt'c-lists (peritatu yotg
shalih, stfot yang shalih, dan berlaht sedang adalah satu bagior dari
dua puluh lima bagian kenabian). Pada jahr tain disebutkan, b;'*
,.#, 'U ti7 'r;t", (Satu bagian dari tujuh puluh bagian kenabian).

Abu Daud dan Ahmad meriwayatkamya sesuai rcdaksi yang pertama
dan sanad-nya hasan. Kernudian Ath-Thabarani meriwayatkm
melalui jalur lain dari Ibnu Abbas dengan redaksi, 'r#:?s't.i". 

@mpat
puluh lima), d,an sanad-nya le,mah. Akan disebutkan isyarat tentmg
cara mengompromikan riwayat-riwayat ini pada pe,rrrbahasan te,ntang
ta'bir mimpi ketika me,njelaskan mimpi-mimpi yang baik.

At-Taurabasyti berkatq 'Berlaku sedmg ada dua milcam;
Pertanta, apa yang berada di antara terpuji dan tercela, seperti antara
kecurangan dan keadilan. Inilah makzud firman Allah dalam surah
Faathir ayat 32, l*i;l '6:;t @an di antara mereka ada yang

pertengahan). Baglanini terpuji dari satu sisi dan tercela dari sisi lain
Kedua, apa yang pertengahan antara berlebihan dan kurang. seperti
kedermawanan yang berada di antara berlebihan dan kikir. Begitu pula
berani yang berada di antara bengis dan pengecut. Inilah yang
dimakzud oleh hadits di atas.

Imarn Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dni
Ishaq bin Ibrahim, dari Abu Usamah, dari AI A,masy, dari Syaqiq,
dari Hudzaifah. Ishaq bin Ibratrim adalah Ibnu Rahawaih. Tmam

But*lari menyebutkan redaksinya secara tekstual. Hanya saja dia
menghapus bagian akhimya yaitu perkataan Abu usamatr (Tsabit)
dalam Musnad Ishaq, dimana di bagian alfiir hadits itu disebutkan,
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"Abu Usamah menyetujuinya dan berkata, 'Benar'." Adapun Syaqiq

adalah Abu Wa'il.

li $ikap). Kata dall artinya gerakan yang bagus dalam

berjalan, berbicara, dan selainnya. Ia juga diggnakan untuk arti jalan.

GLaj @an penampilan). Kata samt artinya penampilan yang

bagus datam urusan agama. Ia juga digUnakan dengan arti berlaku

sedang dalam urusan, jalan, arah.

tlilj (Dan perilafu). Abu lJbaid berkata, "Kata hadyu dandall

memiliki malana yang tidak jauh berbeda. Dikatakan bahwa ia

berkenaan dengan ketenangan dan kewibawaan penampilan serta

kesempurnaan sifat." Dia berkata pula, "Adapun as-samt berkenaan

dengan kebagusan bentuk dan pemandangan dari segi kebaikan dan

agama bukan dari sisi keindatran dan perhiasan. Ia juga biasa

digunakan dengan arti jalan. Keduanya sangat baik menjadi gaya

orang-orang yang baik berdasarkan cara hidup para pemeluk Islam.

* it ,y.) {Oito"dingkan lbnu (Jmmi Abd).Ibnu Ummi Abd

adalatr Abdullatr bin Mas'ud. Dalam riwayat Muhammad bin Ubaid

dari Al A'masy yang dinukil Al Ismaili disebutkan, "Abdullah bin

Mas'ud." Hadits ini mengandung keutamaan Ibnu Mas'ud

berdasarkan kesaksian Hudzaifah batrwa dia adalah orang paling mirip

dengan Rasulullah SAW dalam perkara-perkara tersebut. Hadits ini
juga menunjukkan sikap hati-hati Hudzaifah, dimana dia berkata"

"Sejak dia keluar hingga kembali." Dia membatasi kesaksiannya pada

hal-hal yang mrmgkin dia saksikan. Hanya saja dia berkat4 'I(ita
tidak tahu apa yang dia lakukan pada keluarBffiYt', karena bisa saja

ketika hanya berdua dengan istrinya keramahannya bertarnbah atau

bisa juga berkurang tidak seperti Rasulullah SAW dengan istrinya.

Hudzaifah tidak maksudkan dengan perkataan ini untuk menetapkan

kekurangan Abdullah bin Mas'ud RA. Abu Ubaid menyebutkan

dalam lntab Gharib At Hadits bahwa satrabat-sahabat Abdullah bin

Mas'ud melihat sikap, penampilan, dan perilakunya, lalu mereka
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berusaha meninmya. Seakan-akan yang mendorong mereka berbuat
demikian adalah hadits Hudzaifah.

Imam Bukhari meriwaya&an di kitab Al Adab Al Mufrad
melalui jalw zud bin wahab, aku mendengar Ibnu Mas'ud berkat4

,F ,F.b ;t gr;jt 7),j fr(J' 
'#'ot gl*ylretohuitah, sungguh

kebagusan perilaht di akltir zaman lebih baik daripada sebagian
amalan). sanad riwayat ini shahih. Hal seperti itu tidak dikatakan
berdasarkan pendapat. seakan-akan karena hadits inilah, maka Ibnu
Mas'ud berusaha sungguh-sungguh memperbaiki perilakunya.

Ad-Dawudi merasa musykil dengan perkataan Hudzaifah
terhadap Ibnu Mas'ud bila dikaitkan dengan perkataan Marik, "[Jmar
adalatr orang paling serupa dengan perilaku Rasulullah sAW, dan
manusia paling serupa de,ngan umar adalah anaknya yang bemama
Abdullah, lalu yang paling serupa dengan Abdullah adalah Salim."
Ad-Dawudi berkata, '?erkataan Hudzaifah lebih diutamakan daripada
Malik. Namun, hal ini mungkin dikompromikan dengan melihat
perbedaan penyeruprnn. Maksudnya memaharrri keserupaan Ibnu
Mas'ud dalarn sikap dan penampilan, sedangkan keserupaan umar
dalam hal kekuatan melaksanakan agama. Mungkin juga perkataan
Hudzaifah terjadi setelah Umar me,ninggal. perkataan Malik didukung
riwayat Imarn Bukhari dalam htab Raful yadain dari Jabir, dia
berkata, "Tidak ada seorang pun di antara mereka yang paling
komitmen terhadap jalan hidup Nabi sAw, dibanding lJmar." Dalam
kitab-kitab sunandanMustadrakal Hakim dari Aisyatr, diaberkata, 6

W ryti b'p, *vh, ,)b i, )i4\:ri 'r-";, 
t ;,'$t tt'r u;i t;-?,

il,* gnu fidak pernah melihat seseorang yang tebih setupa dengan

Rasulullah sAW dari segt penampilan, perilalat, dan sikap,
dibandinglran Fathimahl,s). Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan ini
dipahami unfuk kaum perempurn. Imam Ahmad meriwayatkan dari
IJmar, "Barangsiapa ingm melihat perilaku Rasulullah sAw, maka
hendaklah melihat kepada perilaku Amr bin Al Aswad." Saya (Ibnu
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Hajar) katakan, perkataan ini dipatrami untuk mereka yang hidup

sesudah para sahabat. Kemudian dari Abdunahman bin Jubair bin

Nufair disebutkan, "Amr bin Al Aswad mengerjakan haji, lalu dilihat

oleh Ibnu umar ketika sedang shalat. Maka dia berkata, 'Aku tidak

pemah melihat orang yang lebih serupa shalat, perilaku, dan

kekhusyuannya dengan Rasulullah SAW, dibandingkan laki-laki ini'."
Adapun Amr yang dimaksud...2

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan melalui Abu Al Walid,

dari Syu,bah, dari Mukhariq, dari Thariq, dari Abdullah. Mukhariq

yang dimaksud adalah lbnu Abdullah. Dalam riwayat A1 Ismaili

disebutkan, "Biasanya Abdullah berkata." Abdullah yang dimaksud

adalatr Ibnu Mas'ud. Abu Khalifah menambahkan dari Abu Al Walid

(guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) di bagian akhir, "Seburuk-

buruk perkara adalah perkara baru yang diada-adakan,"Sesungguhnya

apa yang dijanjiknn kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali

tidak sanggup menolalorya." Riwayat ini disebutkan Abu Nu'aim di

Y,rtab Al Mustakhraj. Pada pembatrasan tentang berpegang teguh

kepada Al Qur'an dan Sunnah disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu

Mas'ud dan di dalamnya terdapat tambatran tersebut.

Demikian saya melihat hadits ini pada semua jalurnya dengan

sanad yang mauquf. SebagSannya disebutkan dengan sanad yang

marfu'dari Abu Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud, seperti diriwayatkan

para penulis kitab Sunan. Sebagian besarnya disebutkan dengan sanad

yang marfu' dari hadits Jabir seperti dikutip Imam Muslim, Abu

Daud, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Majatr, dan selain mereka melalui

jalur Ja,far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari bapaknya, dari

Jabir, dengan redaksi yang berbeda-beda. Di antaranya lway_at

Ahmad, dari Yahya Al Qaththan, dari Ja'far, iitt l9Llbi *V h' ,k
qrlt'it-ii,i' i..l!' *;9t'#l'o\,.Wt'$;. {*, e'Jt ots '*,

W'ett (Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa mengatakan pada

2 Terdapat bagian yang kosong pada naskah sumber'
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khutbahnya sesudah syahadat, " sesungguhnya sebaik-baik perkataan
adalah kitab Allah, sebaik-baik perilaku adarah perilaku
Muhammad"). Yahya berkata aku tidak mengetahuinya melainkan
beliau mengatakan, ti&;i;i ii\r ?: geburuk-buruk perkara adarah

perkara baru yang diadfl-adokan)- Datam redaksi riwayat Muslim
dari jalur Abdul vrahhab Ats-Tsaqafi, dari Ja'far bin Muharnmad,
disela-sela hadits disebutkm, ?i ,iir +q *:-Fr'F ttt ,:i,i. t i ,Ji-:J
"'{\b 

)er'),yi ,@,i; :r\r'g, ,O;* ie"te q'r!fiyn"trau *"ngatalan,
"Amma ba'du. Sesunguhnya sebaik-baik' perkataan adalah kitab
Allah, dan sebaik-baik perilafu adalah peritaru Muhammad, dan
seburuk-buntk perkara adalat perkara baru yang diada-adakan, dan
semua bid'ah adalah sesat")-

71. Sabar Menghadapi Gangguan

yq *e;i otltbst,ii-ay,Sa ir sV,
Firman AllalL "sesunguhnya hanya orang-orang yang

bersabarlah yang dicufupkan pahala mereka tanpa batas." (es. Az-
Zrmar [39]: 10)

,rt;;;: *'nt\r,#'St * ci r,? u **" r
-ie'r.l'rl- Li'*l 

=,sG 
-p 

: * \, * A s & ?rr

ff, ,f$ {i o;g #1.,!,r'q 6ii ;, pi
o tlto,..ff)J)

6099- Dari Abu AMurrahman As-sulami, dari Abu Musa RA,
dari Nabi sAw, beliau uersaraa, "Tidak ada seorang pun--atau tidak

;915
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ada sesuatu-yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengarnya

dibanding Allah, sungguh mereka mengklaim Dia memiliki anak,

tetapi Dia tetap memberikan keselamatan serta memberi rezeki

lrepada merelca."

:" ' '1" 'i' tr & Ut e'l' iP iG :JA ,# f4 *S )4e a)

+ri 6'^:Ji 6\ytt :rti\t'u b:,i* |#- ott t1 ;X
';r'^#tt &, *:"' ;* "';t),"n;\ 6 ii',ij.,irr Ll Q1

;t, *, *f il' & 4t'& A; '|i* 'nrrc*'*rrL,*1 j
G:-,1 fr ,iG'"i 'i;ii';l'rt J, bi:, J; ;+i4 +)

';:a u; ,y';s'u ;;
6100. Dari Syaqiq, dia berkata, Abdullah berkata, '\Iabi SAW

membagi suatu pembagian -sebagaimana biasa beliau membagi-
maka seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata, "Demi Allah,
sungguh ia adalatr pembagian yang tidak menginginkan ridha Allah'.
Saya berkat4 'Sungguh aku akan mengatakannya kepada Nabi SAW'.
Aku mendatangrnya -dan beliau berada bersama para sahabatnya- lalu
dia berbisik kepadanya, maka hal itu memberatkan Nabi SAW dan

wajahnya berubah serta marah, hingga aku berharap sekiranya aku

tidak mengabarkan kepadanya. Kemudian beliau bersabda, 'Sungguh

Musa telah disakiti lebih daripada itu, tetapi beliau bersabar'."

Keteranean Hadits:

(Bab sabar menghadapi gangguan). Maksudnya, menahan diri
untuk tidak membalas gangguan, baik berupa perkataan maupun

perbuatan. Sabarjuga digunakan dengan arti santun.
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qq *, e;t l:}f,/i, Ai 6i gesungguhnya hanya orans-

orang yang bersabarlah yang dicalatpkan pahala mereka tanpa

batas). Sebagian atrli ilmu berkata, "Bersabar terhadap gangguan

termasuk jihad melawan nafsu. Allah telah menjadikan jiwa merasa

sakit akibat apa yang diperbuat terhadapnya dan dikatakan tentangnya.

Oleh karena itu, terasa berat bagr Nabi SAW ketika mereka

mengatakan beliau curang dalam pembagian. Namun, beliau SAW
bersikap santun dan sabar, karena beliau mengetahui besamya patrala

orang-orang yang sabar, dimana Allah memberinya patrala tanpa

batas. Orang yang bersabar lebih besar pahalanya dibanding orang

yang berinfak, karena kebaikannya dilipatgandakan hingga tujuh
ratus, dan satu kebaikan pada dasarnya diganjar sepuluh yang

sepertinya, kecuali siapa yang dikehendaki Allah untuk ditarnbahkan.

Pada bagian awal pembahasan tentang iman telatr disebutkan hadits

Ibnu Mas'ud, 96;t 'C;a'. jie:t (sabar adalah separoh keimanan).

Sehubungan dengan sabar disebutkan hadits yang tidak
memenuhi kriteria Imam Bukhari. Ia adalah hadits yang diriwayatkan
Ibnu Majah melalui sanad yang hasan dari Ibnu Umar, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW, f.irii * *i ;tilt U.e,J- alr 'uit
,1,$1 Se *li u,r$ \e,i-r gl' U p (orang mulonin yang bergaul

dengan manusia dan bersabar terhadap gangguan mereka adalah

lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak
sabar terhadap gangguan mereka). At-Tirmidzi meriwayatkan hadits

ini dari seorang sahabat Nabi SAW yang tidak disebutkan n.rmanya.

-i"a'e'tt- Yl|J gtiAok ada seorang pun atau tidak ada

sesuatu pun). hi adalah keraguan dari periwayat. An-Nasa'i
meriwayatkan dari Amr bin Ali, dari Yahya bin Sa'id, melalui sanad

Imam Bukhari de,ngan redaksi, "t-i A (tidak ada seorang pun).

,s\i p'p( 6eUn sabar terhadap gangguan). Maksudnya,

santun. Atau kata 'sabar' digunakan karena artinya adalah menahan.
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Adapun maksudnya adalatr menahan siksaan terhadap orang-orang

yang berhak mendapatkannya. Ini adalah hakikat sikap santun.

t.t..itr ,y i4' 651 up Qerhadap gangguan yang didengarnya

dibanding Allah). Hal ini telah dia jelaskan pada kelanjutan hadits.

Maksudny4 mereka mempersekutukan-Nya sementara Dia memberi

rezeki kepada mereka sebagaimana akan dijelaskan pada pembatrasan

tentang tauhid.

ilr .ri SG fuOauUah berkata). Dia adalah Ibnu Mas'ud. Dalam

riwayat Sofyuo, dari Al A'masy terdatrulu pada bab "Orang

Mengabarkan kepada Sahabatnya Apa yang Dia Ketatrui" disebutkan,

"Dari Ibnu Mas'ud."

# Pi *v b, }b ',;, d (ttooi sAW membagi suatu

pembagian). Dalarn riwayat Syu'bah, dari Al A'masy disebutkan

bahwa itu adalah pembagian harta rampasan perang Hunain.

Sementara dalam riwayat Manshur, dari Ibnu Abi Wa'il disebutkan,

fr6 /.1;\r ,p"1e;,:;JltrJ r1,, *t * Xu' & U,i, f '?t-ott tt
q;Jir *t?f n t",rt ,l*tt *)t 'u'iV h i r';L J*1: f), u uV

(Ketilra perang Hunain, Nabi SAW mengutamakan beberapa orang

dalam pembagian- Beliau memberi Al Aqra' bin Habis seratus unta,

memberi Uyainah bin Hishn seratus unta, dan memberi beberapa

pemuka bangsa Arab). Hal ini itu sudatr dipaparkan pada pembahasan

tentangperang Hunain.

:dy 'U }i'lui lseorang laki-laki dari kalangan Anshar

berkata). Narna laki-laki ini sudah dijelaskan pada pembahasan

perang Hunain serta bantahan bagl mereka yang mengatakan bahwa

namanya adalah Hurqush bin Zuhair.

.ilr ^+i q,'"j 6 'z:Jii eit hii (Demi Allah, ia adalah

pembagian yang tidak menginginkan ridha Allah). Sudah disebutkan

pada pembahasan perang Hunain melalui jalur lain dengan redaksi, 6
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lti @dak beliau inginkan). Sementara dalam riwayat Manshur

disebutkan, W J* 6 Qidakdilahtkan dengan adil).

'$\ 6i r*ii (Saya berkata, "sungguh aku akan

mengatakaz ".,). Ibnu At-Tin berkata, 'Kata 6f tidat diberi tasydid

pada huruf mim. Dalam riwayat lain disebutkan dengan tasydid i(
(adapun). Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan if ar" ini menguatkan versi yang tidak merrberi tasydid.

Namun, versi yang menggunakan tasydid dapat diterima dengan
mengatakan dalam kalimat itu terdapat bagran yang dihapus, dimana
seharusnya adalah, "Adapun jika engkau mengatakan hal itu, niscaya
aku akan katakan..."

,&: '*t: *V U.s 'Oi fUa itu memberatkan beliau dan

wajahnya berubah). Beberapa bab terdahulu disebutkan, $j j1i
(Waj ahny a menj adi muram).

'p fi^ b 1 a; ,€rJ 'tt ,j,t f (Kemudian betiau

bersabda, "Sungguh Musa telah disakiti lebih daripada ini, tetapi
beliau bersabar".). Dalam riwayat Syu'bah dari Al A,masy
disebutkan, ,titl i.r"y' h' ?i G"*oso Ailah merahmati Musa,

sungguh dia telah disakiti), lalu disebu&an selengkaprya. pada

riwayat Manshur diberi tarnbahan, ,'i;.;t ir Jfr i tit lfr'r*l ,Jui

,?i b, €s (Betiau bersabda, "Siapa yang berbuat adil jika Altah

dan Rasul-Nya tidakberbuat adil. Semoga Allah merahmati Musa").

Pelaiaran yans dapat diambil

l. Boleh menrberitahu pemimpin atau orang yang terhormat
tentang hal-hal yang tidak layak dikatakan tentang mereka,
agar mereka dapat bersikap hati-hati terhadap orang yang
mengatakannya.
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2. Penjelasan tentang ghibah dan namimah yang dibolehkan,

karena gambaran keduanya terdapat pada perbuatan Ibnu

Mas'ud dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Hal ini karena

Ibnu Mas'ud bermaksud menasehati Nabi SAW dan memberi

tahu beliau tentang orang yang mencelanya, agar diketahui

orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan

keimanan untuk diwaspadai. Hal ini diperbolehkan

sebagaimana diperbolehkan memata-matai orang-orang kafir

agar aman dari tipu daya mereka. Laki-laki tersebut telah

melakukan dosa besar dengan sebab apa yang dia katakan

sehingga tidak ada kehorrnatan baginya.

Orang-orang yang mulia dan terhorrnat terkadang marah

karena apa yang dikatakan tentang mereka padahal tidak ada

pada diri mereka. Meski demikian mereka menerimanya

dengan sabar dan santun, seperti yang dilakukan Nabi SAW

meneladani Musa AS. Sabda beliau SAW, "Sungguh Musa

telah disakiti" mengisyaratkan ,,k.pu{" firman _Allah
dalamsuratr Al Ahzaab ayat 69, 'U;$g tik I 4iu g2$ q{iS-

;ti t\iti (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa).

Sehubungan dengan perbuatan mereka menyakiti Musa AS

disebutkan tiga kisah. Pertama, perkataan mereka "Dia

berpenyakit." Penjelasannya sudah saya paparkan pada kisatt

Musa pada pembahasan tentang cerita para nabi. Kedua,

tentang kisah kematian Harun. Saya telah menerangkannya

pada pembahasan kisah Musa. Ketiga, kisah Musa bersama

Qarun. Ketika Qarun memerintahkan seorang perempuan agar

mengaku dipaksa oleh Musa AS, hingga hal ini menjadi sebab

kebinasaan Qarun. Kisah ini sudah disebutkan juga pada kisatt

Qarun di akhir cerita tentang Musa pada pembahasan tentang

cerita para nabi.

3.
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72. Orangyang tidak Mengecam Manusia secara Langsung

I;ae\ J lti ,ni ,&' f o;:ii y;i ,,t; 11 :Js ,:
.*'iV!*i,

6101. Dari Masruq, Aisyah berkata, 'Triabi SAW melakukan
sesuafu, lalu memberi keringanan padanya. Namun, sebagian orang
menjauhinya. Hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau
berlrrrutbalr memuji A1lah, kemudian bersabda, 'Bagaimana orang-
orang itu menjauhi sesuatu yang alu kerjalmn. Demi Allah, alat tebih
tahu tentang Allah dan lebih tahtt kepada-Nya daripada mereka'.',

* c.i'* -"J JT# G(',r.t F- ir 'rLix e;ay
o'. ,'

;,tr-xl,st;i+bf *,, *a\t *'at,ttt :Jti"G;At

.e ) a itr;'iK-' r'3 61r, 6$,GrV
61[2.Oari qatuaafr, aku mendengar Abdullatr -Ibnu Abi I-ftbah

maula Anas- dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkat4 "sesungguhnya
Nabi SAW lebih pemalu daripada gadis dalam pingitannya. Apabila
beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka kami mengetahui
dari wajahnya."

Keteransan Hadits:

@ab orang yang tidak mengecam manusia secara langsung).
Maksudny4 karena malu terhadap mereka. Imam Bukhari
meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Amr bin Hafsh, dari
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bapaknya, dari Al A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah

RA. Muslim yang dimaksud adalatr Ibnu Shubaih Abu Adh-Dhuha.

Sungguh keliru mereka yang mengatakan dia adalah Ibnu Imran Al
Bathin. Imam Muslim meriwayatkannya dari Jarir, dari A1 A'masy,

dia berkata, 'Dari Abu Adh-Dhuha." Sementara dari jalw Hafsh bin

Ghiyats yang dinukil Imam Bukhari dari jalurnya disebutkan sama

seperti Jarir. Dari Isa bin Yunus dari Al A'masy sama se,perti itu.

Begitu juga dari jalur Muawiyah dari Al A'masy dari Muslim.

H',.p" & *3 *v \t e'4t * (ttooi sAW metakutran

sesuatu, lalu memperoleh keringanan padanya). Dalam riwayat

Muslim melalui jalur Abu Muawiyah dari Al A'masy disebutkan,

:t g Pi *V h, * U,''e: tWoti SAW memberi keringanan pada

suatu urusan).
o i tc. .e.,1

et 'r:O 'o'p (Sebagian orang meniauhinya). Dalam riwayat

Muslim dari Jarir, dari Al A'masy disebutkan, y.:ibt "A (,tJ ',il.! #
t$:t\ 6$; 'ffgi (Perkara itu sampai kepada sebagian sahabatnya,

maka seakan-akan mereka tidak suka dan menjauhinya).

';h$ @eliau berkhutbah). Dalam riwayat Abu Muawiyah

disebutkan, *i 4 t*Ulr ou. ,P |..?19 &, # h' ,p 4t i; *
(Hal itu sampai kepada Nabi SAW, malca beliau marah hingga tampak

kemar ahan di waj ahnya).

l,;i Jq 6 (Bagaimana kaum itu). Dalam riwayat Jarir

disebutkan, )A) iS. 6 lAogoimana orang-orang itu).Ibnu Baththal

berkata, "Ini tidak menafikan judul bab, sebab maksudnya adalah

menyatakan langsung seraya menyebutkan orang yang dimaksud

secara khusus, seperti dikatakan, 'Bagaimana kamu melakukan ini,

wahai fulan?' dan 'Bagaimana fulan melakukan ini?'. Adapun bila

identitas tidak disebutkan, maka tidak dianggap menyatakan seczra

langsung. Meskipun bentuknya ditemukan, yaitu menyampaikan
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pembicaraan kepada pelakunya. Namuq kare,na dia adalah salah satu

di antara orang-orang yang diajak bicara, maka tidak dapat diketahui

pasti siapa yang dimaksud. Dari sisi ini, maka tidak dianggap ditegur

secara langsung.

'^*t 
":;p:r f tS:if;- (Menjauhi apa yang aht lakukni,r/. Dalam

riwayat Jarir disebutkan, 'tO ti';t: lSf ,1 '&r'i ';1 * '#
(Sampai lrepada mereka darilu suatu urusan yang alu memperoleh

keringanan padanya, lalu mereka tidak menyukainya dan

menjauhinya). Kemudian dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan,

9 ,t',-P3 b tt#; (Mereka tidak suka terhadap apa yang alat

m emp er o I eh keringanan padany a).

tP 'i ib?t lt n*.fl ,ii !ti' @emi Ailah, sungguh atat

paling tahu di antara merelca terhadap AUah dan paling tahtt kepada-

Nya). Beliau SAW dalam sabdanya ini mengumpulkan antara

kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliah (prakte$. Maksudnya, mereka

menyangka sikap tidak suka atas apa yang beliau lakukan merupakan

upaya mendekatkan diri kepada Allall padahal tidaklah demikian,

karena beliau adalah orang yang paling tahu perkara yang bisa

mendekatkan diri kepada-Nya dan juga paling mampu

mengamalkannya.

Makna hadits ini sudah disitir pada pembahasan tentang iman

dari riwayat Hisyam bin Urwah, dari Aisyah, dia berkat4 iitt )3L1 o€

tt$ rq Jrillr b'i:;,1 {;1 $'p3 * ht Qa (Rasutuuah sAW

apabila memerintahknn merekn, niscaya memerintahkan amal-amal

yang mampu mereka lakukan). Di dalamnya disebutkan, itr- jt tX;
of lu, 

"nS;*fi 
7r;;1'01 (Beliau marah lalu bersabda, "sesungguhnya

yang paling bertala,va di antara kamu dan paling tahu tentang Allah
adalah aku."). Penjelasannya telah saya paparkan di tempat itu dan

saya sebutkan bahwa ia termasuk hadits yang hanya dinukil oleh

Hisyam, dari bapaknya (Urwatr), dari Aisyah. Jalur Masruq ini
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merupakan pendukung yang bagus bagr substansi hadits di atas. Ibnu
Baththal berkata, 't{abi SAW seorang yang pengasih terhadap

umatrya. Oleh karena ifu, beliau menegur mereka dengan cara yang
sangat halus. Padahal mereka telah melakukan perkara yang bisa saja
diberi sanksi. Seandainya yang demikian itu hukumnya haram,
niscaya beliau akan memerintahkan mereka kembali kepada
perbuatannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan batrwa teguran itu tidak diragukan
lagi terjadi dari beliau kepada para sahababya,hanya saja beliau tidak
menunjuk langsung orang dimaksud demi menjaga kehormatannya.
Kasih sayang itu terjadi dari sisi ini bukan meninggalkan teguran.
Sedangkan argumentasi beliau bahwa apa yang mereka lakukan itu
tidak haram, cukup jelas. Hal itu ditinjau dari sisi bahwa beliau tidak
mengharuskan mereka melakukan apa yarLgbeliau lakukan.

Dalam hadits ini terdapat anjuran mengikuti Nabi SAW,
celaan berlebihan dalam agama dan merasa tidak layak melakukan
perbuatan mubah, sikap yang baik ketika memberi nasehat dan
mengingkari suatu perbuatan serta bersikap lembut dalam hal itu.

Saya (Ibnu Hajar) tidak mengetahui orang-orang yang
dimaksud hadits ini. Begitu pula saya tidak tahu perkara yang Nabi
SAW merrperoleh keringanan padanya. Saya menemukan keterangan
yang dapat dijadikan petunjuk hal Ci atas, yaitu riwayat Muslim pada

pembahasan tentang puasa melalui jalur lain dari Aisyah, U ,|lri l*rbt
lr' ,r,; !, l-i jui ,?*ii'J*1i i*;it L-.l $ * qt 4!t l;,,,.^rr

*v lo, * i, Jy: t;- :Jui ,?*16 * $ i-tZtr ns::t sr:, ,'{-;, *
!, l4r* ,?G s, qt'u ?Ik 6cri ilr ? "rl',s;r'l-;-j di*,,
,fi q."€eb !.€wt bFi of ;.')t ,;i:)a1 6eorang takiJaki

berknta, "Wahai Rasulullah, pagt hari alcu masih junub, sementara
aht ingin pu$a, maka alat pun mandi dan berpuasa." Rasulullah
SAW bersabda, "Alat juga didapati walctu shalat sementara alat masih
junub, dan alw berpuasa." Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah,
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sungguh engkau tidak seperti lmmi. Allah telah mengampuni dosamu

yang terdahulu dan yang alan datang." Maka beliau SAW marah dan

bersabda, "Sungguh aku berharap menjadi orang yang paling talatt di
antara lramu terhadap Allah dan paling tahu apa yang lajadikan
untuk bertalcwa"). Serupa dengan hadits Anas ini, dinukil pula pada

pembahasan tentang nikah, *p Ar ,t* lt )"t ,Y ,t, tfU F:)'er:is'ol

7t G '*: (nonwa figa orang bertanya tentang amalan yang

dilafukan Rasulullah SAW tanpa diketahui umum),lalu di dalamnya

dinukil perkataan mereka, 'njlit yo n pi * tnt ,t* ,;,'u A';-it
?G tt i: b'?*ai 6 (Dimana posisi kita dibanding Nabi SAW.

Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu dan

yang aknn datang).Di dalamnya disebutkan sabdanya, lir:ft'f1,ilri
itA giir: $trt Saii yi3 i*1 ;s ,:i ffr?, !_{o"*i Auah,

sungguh alat orang paling talatt di antara kamu terhadap Allah dan
paling bertalcwa kepada-Nya, tetapi alat berpuasa dan tidak puasa,

alat shalat dan tidur, dan alu menikahi perempuan).

Hadits ketiga di bab ini adalah hadits Abu Sa'id yang akan

dinukil lagr pada "Bab malu" empat bab mendatang. Adapun
penjelasannya sudah dipaparkan pada bab "Sifat Nabi SAW." Ibnu
Baththal berkata, "Disimpulkan darinya tentang menetapkan hukum
berdasarkan dalil, karena mereka memastikan mengetahui Nabi SAW
tidak senang berdasarkan perubahan wajatr beliau. Hal ini mirip
pemyataan bahwa mereka mengetahui Nabi SAW membaca ketika
shalat berdasarkan gerakan janggutnya, seperti sudah dijelaskan pada

tempatrya.
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73. Barangsiapa Mengafirkan Saudaranya tanpa Penalrwilan,
maka Keadaannya seperti yang Dia Katakan

Lf f;hr *ari;-:; Gi r * ol ,r .6 ,r.i ;. **- t
'*';k u *\ ,y'StlJs tit ,Js *i p Xt'* i, J;)

t.

.t.il/-,l y.,6.

'^* $'; L- ;,r "Lr * f ,* * ,k ii d* JG:). (_, -/-. . ,

*i{r ior * 4t,l;;:}(t'y
6103. Dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu

Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila

seseorang berlata kepada saudaranya, 'Wahai l*fir'maka salah satu

di antara lreduanya kembali dengannya [kelatfuranJ."

Ilaimah bin Ammar berkata, dari Yahya bin Abdullatr bin
Yazid, dia me,nde,ngar Abu Salarnah, dia mendengar Abu Hurairatr,

dari Nabi SAW.

at Jyr'of ,;f'ht Ar'# ; *t * * ,G-t I l' * *
dr;t.i .';k U *\ iG ,y;6 ,Ju *:t ,), \t ,u

., I t, €

-l^,o-t--l

6104. Dari Abdullatr bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA,
sesungguhnya Rasulullatr SAW bersabda" "Siapa saja yang berlwta

kepada saudaranya, 'Hai kafir', maka salah satu di antara keduanya

kembali dengannya [kehtfuranJ . "



,JG *t *'?" * at * )c.:dt c *i * -;x 
o.i e

J&'4*;1 J3 ,ys ,Jv tK ':ii ti;K p>t-,)t ; -b'e U
* -&.V? ,gt 45 cd;iS U:lt ;/1 cg )u e ?.*b

*rr
6105. Dari Abu Qilabatr, dari Tsabit bin Adh-Dhahhalq dari

Nabi SAW, beliau bersabda "Barangsiapa bersumpah atas nama

agama selain Islam dalam keadaan dusta maka keadaannya seperti
yang dia kataknn. Barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu,

malca alran disilesa dengannya di nerakn jahannam. Melalont orang
mulonin sama dengan membunuhnya. Barangsiapa menuduh orang
mulonin sebagai kafir, makn hal itu sama dengan membunuhnya."

Keterangan Hadits:

(Bab barangsiapa mengafirkan saudaranya tanpa Penalcwilan

malra keadaannya seperti yang dia katalcan). Demikian Imam Bukhari
memberi batasan bagi pernyataan mutlak dalam hadits, yaitu berlaku

bagi mereka yang mengatakannya tanpa didasari suatu penakwilan.

Dia mengukuhkan pandangan ini dengan dalil yang akan disebutkan

pada bab berikutrya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits pertama di bab ini dari

Muhammad dan Ahmad bin Sa'id, dari Utsman bin Umar, dari Ali bin
Al Mubarak, dari Yatrya bin Abi Katsir, dari Abu Salamatr, dari Abu
Hurairah. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Yahya Adz-
Dzuhali. Adapun Ahmad bin Sa'id adalah Ibnu Sa'id bin Shakhr Abu
Ja'far Ad-Darimi. Demikian ditegaskan oleh Abu Nashr Al
Kullabadzi.



-,..t 7 o.ff-t ,S.l ip @ari Abu Hurairah). Dalam riwayat Ikrimatr bin

Ammar 
-melalui 

jahrr mu'allaq- disebutkan, "Sesungguhnya dia

mendengar Abu Hurairah."

-lg 6- f\ ,y}t i6 rit (Apabila seseorang berkata kepada

saudaranya "Hai kafir'). Penjelasarurya sudah dipaparkan pada bab

"Larangan Mencaci-maki dan Mencela".

A- ,* ;b i.b*'J63 (Ikrimah bin Ammar berkata, dari

Yahya). Dia adalah Ibnu Abi Katsir.

r'-J- i.nr .# * (Oori Abdullah bin Yazid). Dia adalah Al

Madani (maula Al Aswad bin Sufyan). Dia tidak memiliki riwayat

dalam Shahih Bukhari kecuali hadits mu'allaq ini dan satu hadits

maushul yang sudah disebutkan pada pembatrasan tentang tafsir.

Pi * lo' & ,i, * (Dari Nabi SAW). Maksudnya, s.rma

seperti hadits sebelumnya. Sanad yang dimaksud telatr dinukil melalui
jalur maushul olehAl Harits bin Abu Salamah dalam Musnad-nya dan

Abu Nu'aim di kitab Al Mustakhraj melabtrjalurnya dari An-Nadhr

bin Muhammad Al Yamani, dari Ikrimah bin Ammar, s,Ima seperti

itu. Imam Muslim meriwayatkan pada pembahasan tentang iman dari

An-Nadhar bin Muhammad, dari Ikrimah, dari Yahya bin Abi Katsir,

dari Abu Salamah, dari Abu Hwairah, satu hadits selain yang ditempat

ini, tanpa perantara antara Yahya dan Abu Salarnah. Al Ismaili

meriwayatkan hadits pada bab ini dari Hudzaifbh, dari Ikrimah bin

mauquf, tanpa menyebutkan Nabi SAW." Natnun, An-Nadhar

menisbatkannya kepada Nabi SAW dalam riwayatrya dari Ikrimah

bin Ammar. Sikap Imam Bukhari menunjukkan bahwa penambahan

'Abdullah bin Yazid' di antara Yatrya dan Abu Salamah dalam

riwayat mu'allaq ini tidak mengurangi keakuratan riwayat Ali bin Al
Mubarak dari Yatrya, tanpa menyebut Abdullah bin Yazid. Alasanya;

mungkin Yahya mendengar hadits itu dari Abu Salamah melalui
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perantara, kemudian dia mendengarnya langsung dari Abu Salamah,

atau tambahan yang disebutkan oleh Ikrimah tidak perlu dihiraukan,
karena hapalannya lemah.

Ad-Daruguthni mengkritik sikap Imam Bukhari yang menukil
hadits ini dari A1i bin Al Mubarak. Dia berkata, 'Yahya bin Abi Katsir
seorang mudallis (periwayat yang mengabwkan riwayat) dan Ikrimatr
menarnbahk6n padanya periwayat lain." Namun, yang benar, hal
seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengkritik knam
Bukhari, sebab dia mengetahui cacat hadits Ikrimah, bahkan
mengisyaratkan bahwa ia tidak mengurangi keakuratan hadits.
Seakan-akan Imam Bukhari berpandangan demikian karena hadits ini
sangat terkenal dan redaksinya cukup masyhur serta diriwayatkan
melalui sejumlah jalur. Kesimpulannya, tingkat kecacatan suatu hadits
adalatr berbeda-beda, dan suatu perkara yar,g secara zhahir menjadi
cacat bila ditutupi oleh faktor lain tidak mengurangi keakuratan hadits.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang semakna
dengan hadits sebelumnya. Begitu pula hadits Tsabit bin Adh-
Dhahhak yang telah dijelaskan terdahulu. Ibnu Baththal berkata, "6ku
bertanya kepada Al Muhallab tentang hadits ini, maka dia memberi
jawaban yang berbeda-beda tetapi dengan makna yang sama. Dia
mengatakan, makna kalimat 'maka keadaannya seperti yang dia
kntal<an', adalah dia pendusta bukan kafir. Hanya saja ketika dia
bermaksud dusta dengan sumpahnya dan berpegang kepada agama
yang dia bersumpah dengannya, maka beliau SAW mengatakan,

'Keadaannya seperti yang dia kataknn', yakni berpegang kepada

agama itu bila maksudnya benar seperti kedustaarmya, dan tidak
dianggap kafir bila dalam rangka menipu mereka yang menyuruhnya
bersumpatr."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulannya seseorang tidak
menjadi kafir dengan sebab sumpah menyebut selain agatrra Islam,
hanya saja dianggap seperti orang kafir. Akan disebutkan bahwa
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,&t 'it,*. ;, i *u. ,*'|lo't
,!i S\*t,s],, .f, *:\ct:{":

;a\t * Ut
ELtlsi,s

ulama lain memahami hadits ini dalam konteks ancaman dan

pencegahan, dan bukan makna zhahir yang dimaksud.

74. Orrngyang tidak Mengafirkan Siapa yang Mengatakan HaI

Itu Berdasarkan Penakwilan atau Kebodohan

j6
c/w-l*

Umar berkata kepada Hathib bin Abu Balta'ah: Sesungguhnya

dia telah berbuat nifak. Nabi SAV/ bersabda, "Apa engkau tahu,

semoga Allah telah melihat lcepada peserta perang Badar dan

berfirman, 'Alat telah mengampuni kalian'."

\t ,*; p ;iCLf ior ,^l; i.-re 6"* -,ri, i.ii *'r./ra't,eL'; atr; *t;v\t * 4t{ &tk ib
'eT ,:& 'rY,* Ji .tr:t '):;,-- :Js .r.+lt Ar t" ,iit'Lsr

iaht ,k 4t J* ;p:Sr Lu; * .",gd tit,,iw t\e'*
L;, ,t+*t; Frn-i\,W "?:j fl ,l' J;' u lsw S*':

i6 ."ed Jt ,.i ,o';fi ei;lt 1r" ,L;Qt c S; 6e

L6f \c
.6*iJ,1' &"rt*i6*)

6106. Dari Affi bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah,

"sesungguhnya Mu'adz bin Jabal RA biasa shalat bersama Nabi

SAW, kemudian mendatangi kaumnya dan shalat bersama mereka.

r;" :'pl: * itt 
'U at,:j"lrrllr -w;-ui
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Dia membaca surah Al Baqarah." Dia berkata, "Seorang laki-laki

meninggalkanny4 lalu me,ngerjakan shalat dengan ringan. Ketika hal

itu sampai pada Mu'adz, dia berkata, 'Sungguh dia munafik'.

Perkataan ini sampai kepada laki-laki tersebut, maka dia datang

kepada Nabi SAW dan berkat4 'Wahai Rasulullatr, sungguh kami

adalatr kaum yang bekerja dengan tangan-tangan kami, menyiram

(tanaman) menggunakan unta-unta penyiram, lalu Mu'adz shalat

mengimami kami tadi malam den membaca surah Al Baqaratr, maka

aku meninggalkannya. Dia pun mengatakan aku seorang munafik'.

Nabi SAW bersabda"' Wahai Mu' adz, apalah engkau p embuat fitnah?
-tiga kali bacalah wasyamsi wa dhufuaahaa, dan sabbihisma rabbiknl

a'laa, dan yang sepertitqta'-"

1 o , c/ t o .
. -rl '.9 J*> ',9(>' a) 4' a)

t/

Jtfi'&',-bL
cr; :*) P
i, .?"r "Ot,it,

A,\,
iot ,J" bt Jyt
Y ;f .,s:Atr

jG ,JG i;;
a

p>tJt{ # G

.'6'"21$ rl!'yv!t'Ju. *1 Ju

6107. Dari Humai{ dari Abu Hurairah, Oia bertata,

'R.asulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa di antara kalian

bersumpah, lalu mengatakan dalam sumpahnya: Demi latta dan Uzza,

malra hendaHah dia mengucapkan: Laa ilaaha illallaah. Barangsiapa

mengatalran kepada sahabanya: Kemarilah alu berjudi denganmu,

malra hendaHah dia bersedekah'."

;t,r,7Ut u.'#'!-l,l'of; ^*\r €r; it,f F5'*
li,r Lt '$ ::e:*,i *c h, & a' J;, n^t;tt ,xLl;y-;i

'*t# ri;; Jk ';t ,:5"t1, tA; tfl{: ,1t, €w
o,c t c /t.
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6108. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya dia
mendapati Umar bin Khaththab dalam suatu rombongan seme,ntara dia
bersumpah atas nama bapalarya. Maka mereka diseru oleh Rasulullah
SAW, "Ketahuilah, sungguh Allah melarang kalian bersumpah atas
nama bapak-bapak knlian, barangsiapa bersumpah maka hendaHah
bersumpah atas nama Allah, jika tidak hendaklah diam."

Keteransan Ifadits:

(Bab orang yang tidak mengafirkan siapa yang mengatakan
hal itu berdasarkan penalcwilan atau kebodohan). Maksudnya" tidak
mengetahui hukum perbuatan itu atau tidak mengetahui keadaan orang
yang dikafirkan.

-,i'U t\ &. gi i. *A, -r* j,t: ((rmar bertrata terhadap

Hathib bin Abi Balta'ah, "sesungguhnya dia berbuat nifak").
Demikian disebutkan mayoritas dengan menggunakan kata kerja
bentuk lampau. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,

U6 '8t (Sesungguhnya dia munafik). Ini adalah bagran hadits Ali
tentang kisah Hathib bin Abi Balta'ah yang telatr disebu&an de,ngan

s anad yalag maushul dalam tafsir surah Al Mumta[anah.

Disebutkan hadits Jabir tentang kisah Mu'adz bin Jabal yang

memperpanjang shalatnya, lalu seorang laki-laki meninggalkannya

dan shalat sendirian. Melihat hal itu Mu'adz mengatakan bahwa orang
itu muna{ik. Penjelasannya secara lengkap sudah disebutkan pada
pembatrasan shalat berj amaah.

Kalimat J*j ;fi menggunakan huruf zai dalam catatan

semua periwayat. Namun menurut Ibnu At-Tin, telah diriwayatkan
menggunakan huruf ha' yang bermakna dia menyingkir dan shalat

sendiri.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan melalui Ishaq, dari Abu
A1 Mughirah, dari Al Auza'i, dari Az-hfrn, dari Humaid, dari Abu
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Hurairah. Ishaq png dimaksud adalah Ibnu Ratrawaih. Sedangkan

Abu Al Mughirah adalah Abdul Quddus bin Al Hajiaj Al Himshi. Dia
termasuk seorang gunr Imam Butfiari dan banyak menukil riwayat

darinya tanpa perantara Hadits ini sudah disebutkan pada tafsir suratr

An-Najm disertai peirjelasannya. Hubungannya dengan judul bab di
atas cukup jelas. Ibnu Baththal berkata menukil dari Al Muhallab,

'?erintah beliau SAW kepada yang bersumpah menyebut Latta dan

Uzza agar me,ngucapkan 'laa ilaaha illallaah' didasari kekhawatiran

bila keadaan oftmg itu berlangsung terus seperti yang dia katakan,

maka dikhawatirkan amalannya menjadi gugur akibat perbuatannya

mengucapkan kalimat kufur sesudah beriman." Dia berkata, "Serupa

dengannya sabda beliau SAW, 'Ut'ii 
€:1" b et:Jt ,i!" I lr"ororg

pezina tidak akan beruina ketil@ berzina dia mulvnin)." Dia berkata di
tempat lain, 'Dalam hadits ini tidak disebutkan bersumpah dengan

menyebut selain AUah secara mutlak. Bahkan ia hanya berisi
pengajaran bagi yang lupa atau tidak tahu, lalu bersumpah menyebut

selain Atlah. Pada kondisi demikian hendaknya dia segera menebus

apa yang terjadi.Ringf,asnya" Nabi SAW me,mberi bimbingan kepada

siapa yang mengucapkan sesuatu yang tidak patut dia ucapkan, maka

hendaklatr segera melakukan apayang dapat menghilangkan dosanya,

seandainya dia meirgatakannya dengan sengaj a.

Adapun kesesuaian perintatr bersedekatr bagi yang mengatakan

'kemarilah aku berjudi denganmu' ditinjau dari keinginannya

mengeluarkan harta dengau cara yang batil. Oleh karena itu, dia

diperintahkan unhrk rnengeluarkannya dalam kebenaran.

Imam Bul&ari menyebutkan hadits Ibou Umar tentang

perbuatan Umar yang bersumpah dengan menyebut nirma bapalarya.

Di dalamnya terdapat larangan perbuatan ini sebagaimana yang akan

dijelaskan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Maksud

Imam Butfiari menyebutkannya di tempat ini adalah untuk

mengisyara&an apa yang tercanfirm pada sebagian jalurny4 'r* U

I

-rt
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T'

':)?l fi !, * @arangsiapa bersumpah dengan mmyebut selain

nama Allah, maka dia telah syirik). Namun, karena perbuatan Umar

tersebut dilakukan sebelum adanya larangan, maka dia dimaafkan.

Oleh sebab itu, Nabi SAW hanya melarangnya tanpa mernberi sanksi,

karena Umar berpikiran bahwa bapaknya memiliki hak atasnya

sehingga dia boleh bersumpatr dengan menyebut nilmanya. Dengan

demikian, Nabi SAW menjelaskan batrwa Allah tidak menyukai

hamba-Nya bersumpatr dengan menyebut selain-Nya.

75. Dibolehkan Marah dan Bersikap Tegas Berkenaan dengan

Urusan Allah

(i,6J6'ultt'ug/igsr:r,i33' .E), Jk l,r i6;
Allah berfirman, "Berjihadlah (melawan) orang-orang lwfir

dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap

mereka." (Qs.At-Taubah [9]: 73)

6109. Dari Aisyatr RA, dia berkata, "Rasulullatr SAW masuk

menemuiku sementara di rumatr terdapat tirai yang bergarrrbar. Wajah

beliau pun berubah, lalu mengarnbil penutup itu dan menyobeknya."

Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, "Di antara manusia yang

paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang

membuat gambar-gambar ini. "
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&t rlL tu' & 4, ,y; J :Jv A?nt ,5r, :r o) *
t7i:Jv 6rM-Q p* hl n1dtg:t'* *?:,^ ,itr,ie
+ -*3 AV*'"*1 U *t;)L\t * ir ,ti;,-?,

6110. Dari Abu Mas'ud RA, dia berkata, "seorang laki-laki
datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'sesungguhnya aku mundur
dari shalat shubuh karena si fulan yang shalat mengimami kami
memperpanjang bacaan'." Dia berkata, eer{ku tidak perna}r melihat
Rasulullah SAW lebih marah daripada hari itu." Dia berkata, "Beliau
bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian
ada yang membuat orang-orang lari, siapa saja di antara kalian yang
shalat mengimami manusia hendaHah melaleuleannya dengan ringan,
lcarena di antara mereka ada yang sakit, orang tua, dan orang
memiliki keperluan'."

*t ,Y \, *'1t E :Jv'o;p ?nt *ar 1' + * et'*
Lt,,Sv';W ,ea qSGi ,Lti ;it * G "i ;;-
JG "J& >tt ,*) j+ i' LV t>eat A ot{ riy.!'t;f

6111. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Ketika
Nabi SAW sedang shalat, beliau melihat dahak di arah kiblat masjid.
Beliau pun menggaruknya dengan tangannya. Lalu beliau marah dan
bersabda, 'Sesungguhnya salah seorang knlian kettka dalam shalat,
makn Allah berada di arah depannya. Janganlah dia membuang
dahak lre arah depannya dalam shalat'."
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J;, J:L )L:r'ui'ra:it lg ; *:) r ;n{.ir j; U; *
sikrUf,'"i ,b'A'; ,Jt-'g;t:r q *:;a?rt * it
,lnr Jir 6- :Ju .flys1'lu ririe oy ,Ar'6glt ; ,WW,
G- :Jv i1x, 'ri ,:,+\'j ,:,tv'e rrt|,ui! 

'ju t,*gjr ;i$"

U * \,' * lrt Jt-r'*?1r,ji ,.t-1, 'itdi',;nt J;,
W ,W, uc ,iG "i -^e)'tt ,i-'i*, olr &

6-rcw- &,a::W,)6'it+
6112. Dari Yazid maula Al Munba'its, dari Zardbn Khalid Al

Juhani, "Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang barang

temuan, maka beliau bersabd4 'Umumkan selama satu tahun

kemudian kenali pengilmtnya dan penutupnya, lalu belanjakan ia. Jika
pemililorya datang, maka berikan kepadanya'. Laki-laki itu berkata,

'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan karnbing yang hilang?' Beliau

bersabda, 'Ambillah ia, sesungguhnya ia untulonu, atau untuk

saudaramu, atau untuk serigala'. Orang itu berkata, 'Wahai

Rasulullatr, bagaimana dengan unta yang hilang?"' Dia berkata,

"Rasulullah SAW marah hingga kedua pipinya merah -atau wajahnya

memeralr- kemudian bersabdq 'Ada apa urusanmu dengannya?

Bersamanya sepatunya dan tempat airnya, hingga ditemukan oleh

pemililmya'."

lnt Jy: 7Lr ,JG&?nt *a, ?y i $ * *,*- i f f
J:"it J;,ert,(b;'ri'Ui* &rlLii, &
i ,$,2,rlr;t);c33*, *y& ,W k *: t'?'r
'e |& *', il?\t ,* lnt Jir'V.|, ryz;4 tt)e

{

l
I

I
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,Sut *ll dt,a;* ,*q, yrfu;t €tr*it*j dlaX
'.::b e'ff" t,Sttc,p,:;v?" & )t,li, t4
olr e>t;c'# Ly ,E;. g;tLsur'€ -3; |iSi'J<- 'fl

.trk;Jiri>Jat ll.,*. e
6113. Dari Busr bin Sa'id, dari Zatd bin Tsabit RA, dia

berkat4 'tasulullah SAW membuat kamar kecil menggunakan daun

kurma -atau tikar- maka Rasulullah SAW keluar shalat

menghadapnya. Beberapa orang memperhatikannya, lalu mereka

datang shalat mengikuti shalatnya. Kemudian mereka datang pada

suatu malam dan berkumpul. Nabi SAW tidak menemui mereka dan

tidak keluar. Mereka pun mengeraskan suara-suara mereka dan

melempari pintu dengan kerikil, maka beliau keluar menemui mereka

dalam keadaan marah lalu bersabd4 'sungguh kalian terus melalatkan
perbuatan ini hingga alat mengira alan diwajibkan kepada kalian.
HendaHah kalian mengerjakan shalat di rumah-rumah kalian.

Sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya,

lrecuali shalat fardhu'. "

Keteransan Hadits:

Seakan-akan Imam Bukfiari mengisyaratkan bahwa hadits

tentang beliau SAW bersabar terhadap gangguan hanya berkenaan

dengan urusan dirinya sendiri. Adapun bila berkenaan dengan urusan

Allah, maka beliau berpegang kepada perintah Allah untuk bersikap

keras. Disebutkan lima hadits yang semuanya sudatr dinukil. Semua

hadits ini menyebutkan kemarahan Nabi SAW dengan sebab yang

beragam, tetapi semuanya bermuara kepada urusan Allah. Beliau
menampakkan kemarahannya agff lebih tegas dalam mencegahnya.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits,
yaitu:
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Pertama, hadits Aisyatr RA tentang tirai yang bergarrbar

sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Kedua, hadits Abu Mas'ud te,lrtang kisah lmam yang

memperpanjang shalat Shubuh yang sudatr dijelaskan pada

pembahasan shalat berj ama' ah.

Ketiga, hadits Ibnu Umar tentang dahak di aratr kiblat, yang

sudah dipaparkan pada bagian awal penrbahasan tentang shalat.

Keempat, hadits Zud bin Tsabit tentang barang temuan yang

sudah dipaparkan pada pernbahasan tentang barang temuan.

Kelima, hadits Zaid bin Tsabit, 'S.asulullah SAW membuat

kamar kecil." Pembahasannya sudah dipaparkan pada bab-bab tentang

imam. Kataftujairah adalahbentuk tashghir dari kata foujrah (kamar).

Pada riwayat terdatrulu disebutkan de,lrgan menggunakan huruf zai

@ujaizah).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Al Mal&i, dari

Abdullah bin Sa'id, dan dari Muhammad brn Ziyad, dari Muhammad

bin Ja'far, dari Abdullah bin Sa'id, dari Salim Abu An-Nadhr maula

Umar bin Ubaidillah, dari Busr bin Sa'id, dari.Zatd bin Tsabit RA. Al
Malfti adalatr Ibnu Ibratrim A1 Balkhi, salah seorang guru Imam

Bukhari. Riwayat ini dinukil Imam Ahmad dan Ad-Darimi melalui

sanadyangmaushul dalam Musnad masing-masing dari Al Makki bin

Ibrahim secara lengkap. Sedangkan Muharnmad bin Ziyad (gurunya

pada jalur kedua) adalah Az-ziyadt. Dia tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Buldtari selain hadits ini. Senada de,ngannya dikatakan Ibnu

Adi, "Dia mengutip riwayat darinya sebagai pendukung." Dia

meninggal beberapa waktu sebelum Imam Butfiari, yaitu sekitar tahun

50-an dan sebagian mengatakan tahun 52 H. Ad-Dimyathi

menyebutkan yang demikian dalam kitabnya Al Hawasyi. Muhammad

bin Ja'far adalah Ghundar, dan Abdullah bin Sa'id adalah Ibnu Abu

Hind. Redaksi hadits pada bab ini sesuai lata^Muhammad bin Ja'far.

Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat, "Beliau
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keluar menemui mereka dalam keadaan marah." Tampaknya
kemaratran beliau sAw disebabkan perbuatan mereka berkumpul
tanpa perintah darinya. Mereka bahkan tidak merasa cukup dengan
isyarat darinya ketika beliau tidak keluar. Balrkan mereka berlebihan
hingga melempari pintunya dengan kerikil. Mungkin juga Nabi SAW
maratr karena beliau tidak keluar sebagai wujud kasih sayang terhadap
mereka supaya tidak diwajibkan kepada merek4 tetapi mereka
menduga selain itu. Namun cukup jauh mereka yang mengatakan,
"Penyebabnya adalah mereka shalat di masjid beliau tanpa perintah
darinya."

u.1*,A 1* d rr.Jlt ay,4 J$l ghatat seseorang paling utama

adalah di rumahnya kecuali shalat fardhu). Hal ini menunjul*an
maksud 'shalat' pada redaksi hadits lain, l, {fi. e}<*'U ,&t
$i qW (Jadikanlah sebagian shalat kalian di rumah kalian dan

jangan jadikan rumah-rumah knlian sebagai latburan), adalah shalat
sunah. Ibnu At-Tin menyebutkan dari suatu kaum bahwa disukainya
seseorang mengerjakan sebagian shalat fardhu di rumatr. Namun, Ibnu
At-Tin membantatr pandangan ini berdasarkan hadits pada bab di atas.

/6. Waspada terhadap Marah

Uib v $g ,,-l.n7tpts flt;,tS orf4i u"$:r)

Berdasarkan firman Allah, "Dan (bagi) orang-orang yang
meniauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila
merelra marah mereka memberi maaf, " (Qs. Asy-Syuuraal42):37)

,JG )t)A
t 

, .c. c ,
.(tJJ*,_ e
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Wt #rlsts rflA\ *f])t A tt#cpl'> ,F::V ar ,ii:
.1qi.i.Jr U"Xti /6, f a2uhtt

Dan firman Allah Azza wa Jalla, "(yaitu) orang-orang yang

menaflrahlran (hartanya), baik di waWu lapang maupun setnpit, dan

orang-orang yang menahan amarahnya dan memaa/kan (kesalahan)

orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikau." (Qs,

Aali'Imraan [3]: 13a)

;* lt J;r'of A?nr *ari;-:; ;)'* .f3t i * *
W- 95alt'V-ilt r.1jl ,*hU iruJl 'A ,Ju *i * ?tt

.,,*,,1J1'J+*

6114. Dari Sa'id bin Al Musa1ryab, dari Abu Hurairatr RA,

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Bulwnlah yang lant itu
yang dapat mengalahkan orang lain, tetapi orang yang htat adalah

yang dapat menguasai dirinya saat marah."

4t+ )>q'J,,r,JG:rUL*$L 78;"Gi. *
til +**.r;iL:6 ,L,;L i+ ;;:: *:, #ht ,*
i'^r)t *\ ,it,*t {'i'r ,* Ut ,:iu; +i'";"-t *
ti* .flt gra'last',i: !v:'i11 ,iu') ,i; t1 &'Ji AG

d ;t,sv tp : *a 7', * Ut iA Y # 7i,i:7,

6115. Dari Adi bin Tsabit, Sulaiman bin Shurad menceritakan

kepada kami, dia berkata, "Dua laki-laki saling mencaci-memaki di
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sisi Nabi SAW dan kami sedang duduk-duduk di sisi beliau. Salah

seoreng mereka mencaci-maki sahabatnya dalarn keadaan marah dan

wajahnya merah. Nabi SAW bersabda" 'Sungguh alat mengetahui

lralimat yang jika dia ucapkan niscaya aknn hilang apa yang

menyebablcannya marah. Sekiranya dia mengucapkan; A'uudzu

billaahi minasysyaithanir-rajiim (Alcu berlindung kepada Allah dari
syetan yang terlattuk'). Mereka berkata kepada laki-laki itu, 'Tidakkatr

engkau dengar apa yang dikatakan Nabi SAW?' Dia berkata,

'Sesungguhnya aku bukan orang glla'."

,*'t ;v ht e "'&.iu ta,"oi A ?ut *a, ,;; oi e
.'r-21i Y ,j6 ,\r'>'tj, ."r-1.;,X V ,i6 .e'rf

6116. Dari Abu Hurairah RA, "Ses@rang berkata tepaaa NaUi

SAW, 'Berwasiatlah kepadaku'. Beliau bersabda 'Jangan marah'.

Orang itu mengulanglnya beberapa kali dan beliau bersabdq 'Jangan

marah'."

Keterangan Hadits:

Demikian dinukil Abu Dzan. Sementara dalarn riwayat
Karimah disebutkan hi.ggu firman-Ny4 "Orang-orang yang berbuat

baik." Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan dengan ayat kedua

kepada keterangan pada sebagian jalur hadits pertama di bab ini.

Dalam riwayat Anas disebutkan, i;k 7 &t * Xt' & nx tti

& "€JIi \iI ,Jtt ,'*r ,s1t:t;i 
Lr6- 6 i,ri 

'5iti 
l.ri G :Jui'oi$

+G o@ *) UW *i *t {h"'*<t,y, * |y; r+'fii'}'i
Q,{abi SAW melewati suatu kaum yang sedang bergulat. Beliau

bertanya, "Apa ini?" Merekn berkata, "Fulan tidak ditantang gulat
oleh siapapun melainkan dijatuhkanilya." Beliau bersabda, "Maukah

kamu alat beritahu orang lebih laut dorinya? Seseorang yang diajak
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berbicara oleh orang lain, lalu dia menahan marahnya dan

mengalahlrnnnya serta mengalahkan syetannya maupun syetan

sahabatnya"). Hadits ini diriwayatkan AlBazzar dengan sanad yang

hasan. Namun dalam kedua ayat itu tidak ada keterangan tentang

mewaspadai perbuatan maratr. Hanya saja ketika orang yang menahan

marah digabungkan dengan orang yang menjauhi perbuatan keji,
maka didapatkan isyarat kepada yang dimaksud.

*bu, tr(iJl A (Bukanlah yang kuat itu yang mampu

mengalahlran orang lain). Ash-Shura'ah artrnya orang yang

merobohkan orang lain dengan kekuatannya. Adapun ash-shur'ah

adalah kebalikanny4 yaitu orang yang sering dirobohkan orang lain.

Semua yang disebutkan dengan pola kata seperti ini memiliki makna

demikian, seperti kata humzah (yarg diumpat), lumzah (yang dicaci),

hufzhah (yang dijaga), khud'ah (yang ditipu). Penjelasan itu tercantum

dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip Imam Muslim. Adapun bagian

awalnya,',56.'jr iek;-r gi, ,ri6 ti-ii,1 ,old, oj.h 6 (Apa yang tramu

anggap orang yang tak terlmlahkan di antara kamu? Mereka berkata,
"Orang yang tidak dapat dirobohkan oleh siapa pun".).Ibnu At-Tin
berkata, "Kami melafalkan katab:jai- dengan memberi tandafothah

pada huruf rc'. Sebagian membacanya dengan tanda sukun, tetapi ini
tidak benar, karena maknanya berlawanan dengan yang

dimaksudkan." Dia berkata pula, '?ada sebagian kitab diberi tanda

fathah pada huruf shad, dan ini juga tidak benar."

,=ii^iir '+ a*iJ eJ}U gI' .r,.i:Jt 61 lsesungguhnya orang yang

kuat adalah yang mampu menguasai dirinya saat marqh). Dalam
riwayat Ahmad dari hadits seorang laki-laki tak disebutkan namanya

dan sempat menyaksikan Rasulullatr SAW, dia berkata, Y btet
'^5b Tt.A +3 W3 '^"b '"*:i '*5- g+Jr -ri,u ,^:)jl- *'jd,
(kekalahan di atas kekalahan -beliau mengulanginya tiga kali- adalah

orang ydng marah sampai memuncak, wajahnya merah padam, lalu

dia berhasil dikalahkan kemarahannya).
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Hadits kedua adalah hadits sulaiman bin Shurad yang sudah
dij elaskan pada bab'Mencaci-maki dan Melaknat,,.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah RA yang
diriwayatkan melalui Yahya bin yusuf, dari Abu Bakar -Ibnu Ayyasy-
dari Abu Hashin, dari Abu shalih. Al A'masy menyelisihi sanad ini
dengan mengatakan, 'Dari Abu Shalih dari Abu Sa,id.,'Musaddad
meriwayatkannya dari Abdul Wahid bin Ziyad, dari Al A,masy. Ia
memenuhi kriteria hadits Imam Bukhari sekiranya Al A'masy tidak
meriwayatkannya dengan kata, an (dari).

\a:t 'oi (Sesungguhnya seseorang). Dia adalatr Jariyah bin

Qudamatr, seperti diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban serta
Ath-Thabarani dari haditsnya. sebagian riwayat itu tidak menjelaskan
nama laki-laki yang dimaksud, tetapi sebagian lagi menjelaskan
namanya. Namun, ada kemungkinan juga ditafsirkan selainnya. Dalam
riwayat Ath-Thabarani dari hadits suffan bin Abdullah Ats-Tsaqafi
disebutkan, Uii ,l&!6: ,jd ,,!tpij yr'€$\f d,J, ,n' J:i: s"-ai
i&j,t (Alar berkata, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku suatu

perkataan yang aht bisa ambil manfaatnya, dan persingkatlah."
Beliau bersabda, "Jangan marah, dan bagimu surga,,.r). Sehubungan
dengannya disebutkan dari Abu Darda,, ,y ,b # .1' J91: S- ,'cji
?='di l 'i6 ,zeh n1+t; (Alat berkata, ,,Wahai Rasulullah, tunjukkan

kepadalru amalan yang memasukkanlcu ke dalam surga." Beliau
bersabda, "Jangan marah'.'.). Dalam hadits Ibnu Umar yang dikutip
Abu Balta'ah disebutkan,'oj*i p Sr, )i ..J # ,1' ,)h 6- ,,,rti lliu
berkata, "wahai Rasulullah, kntakan kepadalru suatu perkataan dan
p ers ingkatl ah, mudah-mudahan alat bis a memahaminya,' .).

#\i @erwasiatlah kepadaku). Dalam hadits Abu Darda.

disebutkan, 't$r 
4+U- ,[* ,P fi {runjrkknn kepadalat amalan

yang memasukanlru ke dalam surga). sementara dalam hadits Ibnu
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Umar yang dikutip Imam Ahmad disebutkan' iirr '-:ai U G'+$' 
g

(apa yang menjauhkanlru dari murkn Altah)' Abu Kuraib

menarnbatrkan dalam riwayatnya $ari Abu Bakar bin Ayyasy yang

dikutrp Imam ArTirmidzi, *1 P ",P'*i 12 Qangan perbanyak

untulrlat semoga alat bisa mengerti)' Al Ismaili meriwayatkan dari

utsman bin Abi Syaibatr, dari Abu Bakar bin Ayyasy, sama seperti

itu.

(rtg i"tg @eliau mengulang berulang kati)' Maksudnya' dia

mengulang pertanyaan untuk mencari yang lebih bermanfaat atau

lebih umum, tetapi beliau tidak melebihkan dari wasiat tersebut'

,*ji r i6 (Beliau bersabda, "Jangan marah"). Dalam

riwayat Abu Kuraib disebutkan , '#\ tJF'Af; y $etiap kali itu

beliau mengatal<an, "Jangan marah"')' Dul1m riwayat Utsman bin

Abi Syaibah disebutknr, ?t:r, e)X'*X 1 (Jangan marah [tiga

knlil. Di sini disebutkan jumlah pengulangan tersebut' Pada

pembalrasanterda}rulutela}rdikutiphaditsAnasbatrwabeliauSAw
biasa mengulang perkataan hingga tiga kali agar dapat dipahami

dengan baik, dan beliau tidak ditanya kembali setelah

mengucapkannya tiga kali' Imam Ahmad dan Ibnu Hibban

meriwayatkan dalam salah satu riwayat dari .t:"il"9,1aki-laki 
yang

tidak disebutkan namanya, dia berkata ' '&'*it rif j6 C4'o"#

k ";:1, (Alat memikirknn apa yang beliau kataknn dan ternyata marah

itu mengumpullan seluruh treburukan)' Al Khaththabi berkata'

.Maknasabdanya,.Janganmarah,adalatrjauhisebab-sebabyang

menimbulkan kemaratran dan jangan mendekati hal-hal yang

mengarah kepadanya' Adapun emosi tidak masuk dalam larangan'

karenaiamerupakannaluriyangtidakhilangdaritabiatseseorang,'.
Ulama selainnya berkata, "Apa yang termasuk tabiat hewani' maka

tidakmungkinditolak'olehkarenaitu,iatidaktermasukdalam
larangan, karena hal itu termasuk membebani sesuatu yang mustahil'
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Sedangkan apa yang termasuk sesuatu yang diusatrakan dengan
latihan, maka inilah yang dimaksud larangan itu." Dikatakan,
maknanya adalah "Jangan marah, karena penyebab kemarahan adalah

sikap anglruh, dan itu terjadi saat tef adi sesutu yang tidak
diinginkannya, maka keangkuhan itu mendorongnya untuk marah.

Orang yang bersikap rendah hati, maka akan selamat daripada
buruknya kemarahan." Menurut sebagian, maknanya adalah 'Jangan

melalnrkan apa yang menyrruhmu marah'.

Ibnu Baththal berkata, '?ada hadits pertama dikatakan bahwa
melawan jiwa lebih sulit daripada melawan musuh, karena Nabi SAW
menjadikan orang yang menguasai dirinya ketika marah sebagai orang
yang paling kuat." Ulama selainnya berkata, "Barangkali yang
bertanya itu adalatr seorang pemarah. Sementara Nabi SAW
memerintahkan setiap orang apa yang lebih utama baginya. Oleh
karena itu, beliau SAW cukup berwasiat kepadanya untuk tidak
marah-" Ibnu At-Tin berkata,'T.Iabi sAw telah mengumpulkan dalam
sabdanya, 'Jangan marah'kebaikan dunia dan akhirat, sebab marah
dapat menyebabkan sikap saling memutuskan hubungan dan
menghalangi sikap lemah-lembut dengan sesama. Bahkan dapat
menyakiti orang yang dimarahi sehingga dapat mengurangi agarfla.,,

Sementara Al Baidhawi berkata, "Barangkali ketika Nabi SAW
melihat semua kerusakan yang terjadi pada seseorang adalah berasal
dari syahwat dan emosinya. Sedangkan syahwat orang yang bertanya
tidak kuat lagi ketika dia bertanya tentang keburukan yang mesti dia
hindari, maka beliau melarangnya marah yang merupakan mudharat
paling besar dibanding yang lain. Apabila seseorang menguasai
dirinya saat marah berarti telah mengalahkan musuhnya yang paling
kuat. Namun, bisa saja masuk kategori menyebut yang lebih tinggi
untuk mengisyaratkan kepada yang rendah, sebab musuh yang paling
berbahaya bagi seseorang adalah syetan dan nafsunya. Sedangkan
kemarahan itu timbul dari keduanya. Barangsiapa melawan keduanya
hingga mengalahkan keduanya, maka dia lebih mampu lagr
mengalahkan syahwafirya. "
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Ibnu Hibban berkata sesudah mengutip hadits ini, "Maksud,

Jangan melakukan hal-hal yang dilarang saat marah bukan berarti

beliau SAW melarang sesuatu yang telah menjadi tabiat." Sebagian

ulama berkata, "Allah menciptakan marah dari api dan dijadikannya

sebagai naluri manusia. Jika dimaksudkan untuk urusan tertentu maka

berkobarlah api kemarahan hingga wajah dan kedua mata menjadi

merah akibat darah, karena kulit menggambarkan apa yarLg ada di

baliknya. Ini terjadi bila seseorang marah terhadap orang yang lebih

rendah darinya dan dia mampu menguasainya. Adapun bila seseorang

marah kepada yang di atasnya niscaya darah tersedot dari bagian

kulitnya ke bagian jantung sehingga wajah menjadi pucat. Jika

kemarahan terjadi kepada yang setara, maka terjadi pergantian yang

cepat antara terpancar dan tersedot sehingga wajah kadang menjadi

merah dan kadang tampak pucat. Kemarahan bisa pula menimbulkan

perubahan pada lahir dan batin seperti perubahan warna kulit, gemetar

pada bagian-bagian badan, serta tindakan tidak terkontrol, dan

perubahan besar dalam penampilan. Hingga apabila orang marah

melihat dirinya saat marah niscaya akan membuat dirinya malu karena

buruknya penampilannya saat itu. Semua ini berkenaan dengan yang

tampak. Adapun yang tidak tampak (batin) maka ia lebih buruk lagi,

sebab ia melahirkan iri dan dengki di hati serta memendam

keburukan. Bahkan perkara yang paling buruk darinya adalah

batinnya. Adapun perubahan lahirnya hanyalah dampak dari

perubahan batinnya. Semua ini pengaruhnya pada fisik. Sedangkan

pengaruhnya pada lisan dalam bentuk celaan dan perkataan keji yang

membuat orang berakal malu dan menyesal saat marahnya reda.

Pengaruh marah tampak pula pada perbuatan, seperti memukul atau

membunuh. Jika amarah itu tidak terlampiaskan karena orang

dimarahi menghindar, maka akan kembali kepada dirinya sendiri

dengan cara menyobek bajunya atau menampar pipinya. Terkadang

dia jatuh tak sadarkan diri dan pingsan. Ada kalanya dia merusak

perabotannya dan memukul orang tidak ada sangkut paut dengan

persoalannya. Barangsiapa mencermati kerusakan-kerusakan niscaya
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akan mengetahui kedudukan perkataan singkat dari Nabi SAW,
"Jangan marah", berupa hihnah dan maslahat dalam menutup
kerusakan serta dampak buruknya. Semua ini berkenaan dengan

marah dalam perkara dunia bukan dalam urusan agama seperti

dijelaskan pada bab sebelumnya.

Untuk membantu seseorang meninggalkan marah adalah

mengingat keutamaan menahan emosi. Begitu pula ancaman terhadap

dampak marah. Hendaknya seseorang berlindung dari syetan, seperti

disebutkan dalam hadits Sulaiman bin Shurad, lalu berwudhu seperti

telah diisyaratkan terdahulu dalam hadits Athiyyah.

Ath-Thufi berkat4 "Perkara paling kuat dalam menolak marah
adalah mengingat tauhid yang sesungguhnya. Maksudnya, tidak ada

pelaku kecuali Allah, semua pelaku selain Allah adalah alat baginya.
Barangsiapa mengalami perkara yang tidak disukai dari selainnya, lalu
dia menyadari jika Allah menghendaki niscaya hal itu tidak terjadi,
maka kemarahannya akan reda, karena jika dia marah berarti
kemarahannya ditujukan kepada Tuhannya. Tentu saja hal ini
menyelisihi hakikat penghambaan. Saya (Ibnu Hajar) katakan, dari
sini tampaklah rahasia perintah beliau SAW kepada yang marah agar

berlindung dari syetan, dimana bila dia menghadap kepada Allah
dalam kondisi tersebut dengan berlindung dari syetan niscaya dia
mungkin mengingat apa yang telah disebutkan. Namun, jika syetan

terus mempengaruhinya dan leluasa memberikan was-was, niscaya dia
tidak mungkin mengingat hal-hal itu.

77. Maltu

:JG jkL i. otk q- :JG "G:fit ,frAr Gf ,r i;a V
,c

U
.^

4^i, 4!l *U'i*'tt,j'U ! irat ,*,, Ju
-t c.- .l '1,'-l
-;J , ltc.g
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"olt dirvi :Qt'u uL,-o:-{-,sr e i & t f

*. y ,1. , .i., lut & i, J;r,* ,e(L!t ,Ltr9 'i li.ti4't'*3j*s* ' ' 
.ir*.;f

6117. Dari Qatadah, dari Abu As-Sawwar Al Adawi, dia

berkata: Aku mendengar Imran bin Hushain berkata, Nabi SAW

bersabda, "Malu tidak mendatangknn, Icecaali kebailmn. " Busyair bin

Ka'ab berkatq "Tertulis dalam kata hikmah, 'sesungguhnya termasuk

malu adalah kewibawaan dan termasuk malu adalah ketenangan""

Imran berkata kepadany4 'r6kr menceritakan kepadamu dari

Rasulullah SAW dan engkau menceritakan kepadaku dari

lembaranrnu?"

*'\t * 4tT t ib lnt *at'# i i' ;+ * t'P ;;
&- ;,u ut,i*,,?i, cUe';:t b', ,t'*i
'oV +; |{,, *aljl, *'it J;, J* -'+'7f uiL'k

'l(y ui'At
6118. Dari Salim, dari Abdullah bin umar RA, dia berkata,

.Nabi sAw melewati seorang laki-laki yang sedang menasehati

saudaranya tentang malu. Dia berkata, 'sungguh engkau pemalu' -

hingga seakan-akan dia mengatakan, 'telah memudharatkan dirimu'-

maka Rasulullatr SAW bersabd4 'Biarlun dia, sesungguhnya malu

adalah sebagian dari iman'."
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-.c, 1 to lr, lo. ttcia;c *.tl j{ dJl Ie d*,1

ni-- rai'p: *ht
t' + lie rf ;;Vi;ta;
* 4t ok ,,Sy- # Ct'q-

.C.,ig u2 rtr'At

6119. Dari Qatadah, dari maula Anas 
-Abu 

Abdillatr berkata,
'T.[amanya Abullah bin Abi Utbah"- aku mendengar Abu Sa'id
berkat4 'T.[abi SAV'/ lebih pemalu daripada gadis dalam pingitannya."

Keterangan lladits:

Definisi malu sudah dijelaskan pada awal pembahasan tentang
iman. Ibnu Daqiq Al Id menyebutkan dalam Syarh Al Umdah bahwa
makna dasar malu adalah mencegah, lalu digunakan dalam arti
menahan. Namun, yang benar bahwa mencegah adalatr konsekuensi
daripada malu. Konsekuensi sesuatu bukanlah asalnya. Oleh karena
mencegah termasuk konsekuensi malu, maka anjuran unfuk selalu
memiliki rasa malu merupakan motivasi me,ncegah diri dari perbuatan
yang tercela.

Dalam bab ini, Imam lrrkhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Imran bin Hushain yang diriwayatkan melalu
Adam, dari Syu'bah, dari QatadalL dari Abu As-Sawwar Al Adawi.

i;A 5; (Dari Qatadah). Demikian dinukil mayoritas murid

Syu'bah. Namun Syababah menyelisihi mereka dengan mengatakan,
"Dari Syu'bah, dari Khalid bin Rabah" sebagai ganti 'Qatadah'.

Riwayat Syababah ini dinukil Ibnu Mandatr. Kisah serupa dari Imran
bin Hushain ini terjadi pula pada Al Alla' bin Ziyad seperti

diriwayatkan Ibnu A1 Mubarak di kitab Al Bin wa Ash-Shilah.

tt?t gj 4p (Dart Abu As-Sawwar). Namanya adalah Huraits

menurut pendapat yang shahih. Sebagian mengatakan dia adalah
Hujair bin Ar-Rabi'. Ada pula yang mengatakan selain itu. Dalam
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riwayat Muharrrmad bin Ja'far dari Syu'bah yang dikutip Imam

Muslim disebutkan, "Aku mendengar Abu As-Sawwar."

ifu, if ,fU- I d, (Matu tidak mendatangkan, kecuali

kebail<an). Dalam riwayat Khalid bin Rabah dari Abu As-Sawwar

yang dikutip Imam Ahmad 
-begitu 

pula dalam riwayat,tbu Qafdalt

Al Adawi dari Imran yang dikutip Imam Muslim-disebutkan, r(iJt
,t
'rt{ "P (Malu adalah kebaikan seluruhnya). Ath-Thabarani mengutip

dari Qunatr bin Ayyas, N [Ut]j.'6. ,itit \,u:nt'u 'rir ,lirr Jvj.|P.
(Dilrntakan kepada Rasulullah, "Apakah malu termasuk bagian dari

agama?" Beliau bersabda, "Bahkan agama seluruhnya".)- Ath-

Thabarani mengutip pula melalui jatur lain dari Imran bin Hushain,

#t e i,Cf i .irbiyr b )V,:t (Malu adalah sebagain dari iman dan

iman itu di surga).

'5 n -iS. @^yair bin Ka'ab). Dia adalah seorang tabi'in

yang terhormat. Keterangan tentang dirinya akan disebutkan pada

perrbatrasan tentang doa-doa.

z;3it e *& (Tertulis dalam hilonah). Dalam riwayat

Muhammad bin Ja'far disebutkan, i314r e""t&'6 (Sesungguhnya

ia tertulis dalam hilonah). Sementara dalam riwayat Abu Qatadah Al

Adawi yang dikutip Imam Muslim disebutkan, "Busyair bin Ka'ab

berkat4 e.(zjit )i .Jir 4 d 4 St. (Sesungguhnva kami

mendapatkan dalam sebagian kitab atau hihnah), yakni disertai

keraguan. Makna dasar hilmah adalah menggapai kebenaran

berdasarkan ilmu.

t4; ,r:iSt b'0, ,(rAi ,Vit 'U'oi (Sesungguhnya termasuk

malu adalah kewibawaan dan termasuk malu adalah ketenangan).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan tambahan alif dan

lam Q?$J)r1. Kemudian dalam riwayat Abu Qatadah A1 Adawi

$

I

l
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disebutkan, i,r:t'6t:t ry*' +'it1 ls"rungguhnya termasuk dari malu

adalah ketenangan dan kewibawaan untuk Allah). Namun, sanad
riwayat ini lemah. Tambahan ini menjadi suatu keharusan dan karena
itulah sehingga Imran marah, sebab dalam penyebutan malu sebagai
'kewibawaan' dan'ketenangan' tidak menafikan keberadaannya
sebagai kebaikan. Demikian diisyaratkan oleh Ibnu Baththal. Ada
kemungkinan juga Imran marah karena perkataannya 'termasuk'. Hal
ini memberi asumsi ada malu yang tidak termasuk kewibawaan dan
ketenangan, sementara Imran sendiri telah meriwayatkan dari Nabi
SAW bahwa semua malu adalah kebaikan.

Al Qurthubi berkata, "Makna perkataan Busyair adalah ..Di

antara malu ada yang membawa pelakunya kepada kewibawaan, baik
menghormati orang lain atau pun berwibawa pada dirinya sendiri, dan
di antaranya ada yang membawa seseorang menjadi tenang
meninggalkan hal-hal yang tidak layak bagi budi pekerti yang luhur".
Imran tidak menglngkari makna ucapan Busyair ini. Namun, dia
mengingkarinya karena diucapkan dalam kondisi seakan-akan
menandingi sabda Nabi SAW dengan perkataan selainnya. Sebagian
lagr mengatakan bahwa pengingkaran itu didasarkan kepada
kekhawatiran akan bercampurnya sunnah dengan selainnya. Saya
(Ibnu Hajar) katakan, pendapat sebelumnya cukup baik.

,$€A ,f dW: (Engkau menceritakan kepadaku dari

lembaranmu). Da[vmriwayat Abu Qatad ah, i* €-r*t ,? itr;q'*i
g ,r:t!: &, # lo' ,;; lttr JJ,1:V u:.r;i g.rr1,$ lajgmran marah

hingga kedua matanya merah dan berkata, 'Tidakkah engkau melihat
alru menceritakan dari Rasulullah SAW, lalu engkau
menandinginya'.). Dalam riwayat Ahmad disebutkan, tfu. rp.bli
tJK]t {enskau menandingtnya dengan perkataan dari kitab-kitab).

Hal ini mendukung kemungkinan yang telah disebutkan. Imam
Muslim menyebutkan pada muqaddimah kitab shahih-nya kisah
tentang Busyair bin Ka'ab ini dengan Ibnu Abbas. Dari kisah ini dapat
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diketatrui bahwa Busyair tidak seleltif dan menerima berita dari siapa

saja yang dijumpainya.

Kedua, hadits Abdullah bin Umar yang diriwayatkan melalui

Ahmad bin Yunus, dari Abdul Adzb:rr, Abi Salamah Al Majisyun,

dari Ibnu Syihab, dari Salim.

,t1i, e iet w hi 'b'pt * h, ,p A, "; (Nabi sAW

melewati seseorang yang sedang menasehati saudaranya tentang

malu) Hal ini sudatr disebutkan pada bagian awal pernbahasan tentang

iman. Saya belum mengetahui nama laki-laki yang dimaksud dan juga

nama saudaranya. Maksud nasehat di sini adalatr menyebutkan

kepadanya dampak negatif dari sikapnya yang pemalu.

i,tii)t ,,: dt (Malu adalah sebagian dari iman). Ibnu At-Tin

menyebutkan dari Abu Abdul Matik batrwa yang dimaksud adalah

kesempurnaan iman. Abu Ubaid Al Harawi berkata, '\{aknanya,

seorang pemalu akan berhenti 
-karena 

sifat malunya- dari

perbuatan maksiat meskipun tidak memiliki takwa, maka jadilah malu

seperti iman yang memutuskan antara seseorang de,lrgan

kemaksiatan." Adapun Iyadh dan selainnya berkata, 'Tlanya saja malu

dijadikan bagran dari iman meski tergolong naluri, karena

penggunaannya sesuai ketenfuan syariat membutuhkan niat, usahq

dan i1mu. Adapun keberadaarmya sebagai kebaikan dan tidak

mendatangkan kecuali kebaikan, cukup rumit bila dipahami secara

umum, karena terkadang malu mernbuat seseorang menentang pelaku

kemungkaran dan terkadang pula mendorongnya mengurangi sebagian

hak. Namun, hal itu dijawab bahwa malu yang dimaksud pada hadits-

hadits ini adalah malu dalam pengertian syariat. Sedangkan malu yang

menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian hak bukan malu yang

disyariatkan, tetapi merupakan kelemahan. Hanya saja ia disebut

malu, karena mirip dengan malu yang disyariatkan, yaitu sifat yang

mendorong seseorang meninggalkan perbuatan yang tidak terpuji."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, m,,nglcin juga pemyataan ini
mengisyaratkan kepada orang yang memiliki tabiat malu, bahwa

kebaikan pada dirirnya lebih dominan, sehingga hal-hal negatif yang

akan timbul menjadi sima dihadapan kebaikan yang diperoleh karena

malu. Atau apabila malu telah menjadi kebiasaan dan sifat seseorang,

maka akan menjadi sebab untuk meraih kebaikan bagi dirinya. Ibnu

Abbas Al Qurthubi berkat4'Malu yang diusatrakan adalah malu yang

dijadikan sebagian dari iman. Hanya saja siapa memiliki tabiat malu,

niscaya akan membantunya untuk mendapatkan malu yang

diusahakan. Terkadang pula malu yang diusakan ini menjadi tabiat

sehingga menjadi naluri" dia berkat4 'Nabi SAW memiliki kedua

malu itu, maka malu beliau secara naluri melebihi malu seorang gadis

dalam pingitannya. Sedangkan dalam hal malu yang diusahakan

beliau SAV/ berada di puncak yang tertinggi."

Dari sini diketahui kesesuaian penyebutan hadits ketiga di
tempat ini. Adapun penjelasannya sudah dipaparkan ketika membahas

sifatNabi SAW.

Ketiga, hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan melalui Ali bin Al
Ja'd, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari maula Anas.

J i",
oJi JT f (Dan Maula Anas). Abu Abdillah berkata:

Namanya adalah Abdullah bin Abi Utbah. Demikian dinukil
mayoritas. A1 Jiyani menyebutkan bahwa sebagian periwayat yang

mengutip dari Al Farabri mengatakan "Abdullah" diganti
"Abdurrahman." Abu Abdillah yang dimaksud adalah lmam Bukhari.

Demikian dia menandaskan nilmanya di tempat ini. Namun perlu

diketahui bahwa para ularna berbeda pendapat tentang nama maula

Anas ini. Sebagian mengatakan namanya Abdurrahman dan ada pula
yang mengatakan Ubaidillah. Yang menjadi pegangan namanya

adalah Abdullah.

FATgUL BAARr - 4O9



{'\r .b

78. Apabila Engkau Tidak Malu, Maka Lakukan Sesukamu

|*;l, ;o :)u 2r1*- ,,5 ,1", jt-r i ,g,t *
. : / ,t -. ' , 1 n'{rv c?er p'11 Jrt' l$t f* u ,-,,$t':)t\:t b tt1 ,sL)

.-q'6
6120. Dari Rib'i bin Hirasy, Abu Mas'ud menceritakan kepada

kami dia berkat4 Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara

perlrara yang didapatkan manusia dari perkataan kenabian pertama;

jika englrau tidak malu, makn lalatlan sesukamu."

Keterangan Hadits:

@ab apabila engkau tidak malu maka lalatkan sesukamu).

Demikian Imarn Bukhari membuat judul bab sesuai redaksi hadits dan

pada kitab Al Adab Al Mufrad dia gabungkan kepada bab "Malu."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ahmad bin

Yunus, dari hthair, dari Manshur, dari Rib'i bin Hirasy, dari Abu

Mas'ud. Ztttrair yang dimaksud adalah lbnu Muawiyah Abu

Khaitsamah dan Manshur adalah Ibnu A1 Mu'tamir. Para periwayat

sanad ini semuanya berasal dari Kufah. Pada pembahasan yang lalu

telah dijelaskan perbedaan hadits ini pada Rib'i di akhir pembahasan

tentang bani Israil.

.r,t3l ':\il q 'q (Sesungguhnya di antara perkara yang

didapatlran manusia). Dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan

Ahmad dan Al Bazzar, illr apr iW n *us, ,bi yr'dtt ti'i|',t\
(Sesungguhnya akhir yang dijadikan pegangan orang-orang jahiliyah

dai perlcataan lcenabian pertama).
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6 "*ti (Latatkan sesulcamu). At Khaththabi berkata,

"Hikmah penggunaan kata perintah dan bukan berita --pada hadits
ini- bahwa yang menahan manusia terjerumus dalam keburukan
adalah sifat malu. Apabila seseorang meninggalkannya maka jadilah
ia seperti yang diperintah melalrukan semua keburukan. Hadits ini
serta sebagian penjelasan sudah disebutkan dalam pembahasan bani
Israil di akhir pembahasan tentang cerita para nabi. Adapun di tempat
ini saya hanya akan menyebutkan penjelasan tambahan. An-Nawawi
berkata di kitab Al Arba'in, "perintah dalam hadits ini dalam konteks
pembolehan. Maksudnya, jika engkau ingin melalarkan sesuatu, dan ia
bukan perkara yang membuat malu terhadap Allah dan juga terhadap
manusia, maka lakukanlah. Namun, bila tidak demikian, maka jangan

lakukan. Inilah yang menjadi intisari Islam. penjerasannya; apa yang
diperintahkan adalah berupa wajib dan disukai, dimana seseorang
akan merasa malu untuk meninggalkannya. sedangkan yang dilarang
adalah berupa yang haram dan makruh, dimana seseorang akan malu
untuk melakukannya. Mengenai mubatr (boleh), maka malu
melakukannya termasuk perkara yang diperkenankan dan demikian
juga meninggalkannya. Hadits ini mencakup kelima hukum tersebut.
Dikatakan, ia adalah perintah dalam konteks ancaman, seperti sudah
dijelaskan terdahulu. Artinya, jika sifat malu itu dicabut darimu, maka
lakukan apa yang engkau suka, sungguh Allah akan membalas
perbuatanmu ifu. Menurut sebagian, ia adalah perintatr yang bermakna
berita. Maksudnya, orang yang tidak punya rasa malu, maka akan
mengerjakan apa saja yang dia inginkan.

c.iJ
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79. Tidak Boleh MaIu terhadap Kebenaran untuk Memahami
Agama

, .. '..i, tl o. i.7. 1-n,. 4. c. ? o. l,ct c ., c,
€t e* ?t ,y 4-r-, G.t *t *r-) C y) ,f 6S-P /.gW f
*3 *a ht ,k lt );, il * ii -ie 'Uu & hr

,P;r;t Je'Sa' ,i6ir ;r G?s;-v hr 31 ,lrt Jir l ,';lui
.irlt y?, sl,' i :Jui',;tit til

6121. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Zainab
putri Abu Salamatr, dari Ummu Salamah RA, dia berkata, .ummu

Sulaim datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ,Wahai

Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran.
Apakah perempuan harus mandi jika mimpi (melakukan hubungan
biologis)?' Beliau bersabda, 'Benar, apabila dia melihat air (mani)'."

1r' & '4t ;o ,jrr;'* i.t',4- ,Jv {: i. *rH ;r
\j ,W:r3'LrX- i ,it:p; ,# ,F utJt p ,*:) ))L

ief'oi L\tii tk ?1*'e ,k ?; e ,??r lw .'-t;-
.lri, J;rr 4 : Jw,$J*$'ou ilb 6, .ai:Jt ;

it,f fG i,f ,*,f!)t *'u.'*e**p:,
'u j'Ji oKW'.* !,Jui -* yU,Att$ e'#

6122. Dari Muharib bin Ditsar, dia berkata: Aku mendengar
Ibnu Umar berkata: Nabi SAW bersabd4 "Perumpamaan orang
mulcmin adalah seperti pohon yang hijau, daunnya tidak jatuh dan
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tidak pula gugur." orang-orang berkat4 "Ia adalah pohon ini, ia
adalah pohon ini." Aku ingin mengatakan ia adalah pohon kurma

-sementara 
aku seorang remaja- maka aku malu. Beliau bersabda,

"Ia adalah pohon kttrma."

Dari Syr'bah, Khubaib bin Abdurrahman menceritakan
kepada kami, dari Hafsh bin Ashim, dari Ibnu Umar... sama
sepertinya. Dia menambahkan, "Aku menceritakannya kepada lJmar,
maka dia berkat4 'sekiranya engkau mengatakannya, niscaya lebih
aku sukai daripada ini dan ini,.,,

ii;t eie ,:Jrr;& ir ,u*, *t -er'^fr 6G,e ?_,-; ,r
Le u'S^:Uu",G # r";,, *r iLl;l, .* C, Jt
,*'*? ,* "; 4 :Ju, 

'u.^; 
*f C ,o,t 4ta t;;

,&r & ):tL\t * lnt ,1i.,
6123.Dari Marhum, aku mendengar Tsabit, ,rrunr*rr* ya dra

mendengar Anas RA berkata, "seorang perempuan datang kepada
Nabi SAW untuk menawarkan dirinya. Dia berkata, 'Apakah engkau
berhajat terhadap diriku?' Anak perempuannya berkata, .Alangkah

sedikit rasa malunya'. Dia berkata, .Dia lebih baik darimu, dia
menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW,.,'

Keterangan Ifadits:

(Bab tidak boleh malu terhadap kebenaran untuk memahami
agama)- lri merupakan pengkhususan dari pernyataan umum bahwa
malu adalah baik semuanya. Atau malu pada hadits terdahulu
dipahami sebagai malu yang disyariatkan sehingga perkara lain yang
mengandung hakikat malu secara bahasa bukan yang dimaksud.
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Imrm Bulfiari menyebutkan tiga hadits yang semua telah

dinukil terdahulu. Hadits-hadits ini memiliki kesesuaian cukup jelas

dengan judul bab.

Pertqma, hadits Ummu Salamah tentang pertanyaan Ummu

Sulaim menge,nai perempuan yang bermimpi melakukan hubungan

intim. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang

bersuci.

Kedua, hadits Ibnu Umar, '?erumpamrlilJl seorang mukmin

seperti pohon yang hijau." Dia mengutipnya melalui dua jalur.

Kesesuaiannya dengan judul bab terdapat pada pengingkaran Umar

terhadap anaknya yang tidak mengatakan pandangannya hanya karena

malu. Begitu pula harapan Umar sekiranya anaknya mengatakan hal

itu. Adapun kalimat, "Lebih aku sukai daripada ini", yakni daripada

unta merah seperti yang disebutkan pada pembahasan tentang i1mu.

Kaiga, hadits Anas yang diriwayatkan melalui Musaddad, dari

Marhum, dari Tsabit. Marhum yang dimaksud adalah lbnu Abdul

Aziz N Aththar.

a?;l ir;E (Seorang perempuan datang). Saya belum

menemukan keterangan tentang namanya. Kalimat, "Anak

perempwmnya berkata", yakni anak perempuan Anas. Menurutku,

nzrmanya adalah Umainatr. Hadits ini sudah dijelaskan pada

pembahasan te,ntang nikah.

80. Sabda Nabi SAW, "Permudahlah dan Jangan Mempersulit."

Beliau SAW Suka Memperingan dan Mempermudah bagi

Manusia

,k yt J;' k il :Ju yL * i;'*it';. ,il ; E*' ,r
r) t:*:) ,rki r) t:; ,Lii iG fr ; ie,r"{'i t \t
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w. U. f'\ fl ,i' ,sJ,1' n 1-ri I ie .atwt ,tg
.'r"it'i ltf- ,'*:t ; |+t;i ,er'd i*- ,,yt'u'qt?

.rt? frk ,rtr.=;aht;* ltJi;;ird
6124. Dari Sa'id bin Abi Burdatr, dari bapaknya, dari

kakeknya, dia berkat4 'I(etika Rasulullah SAW mengutusnya

bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduany4
'Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah knbar gembira dan

jangan membuat orang-orang lari [menjauhJ, hendaklah kalian saling

menuruti'." Abu Musa berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

kami di negeri tempat dibuat minuman dari madu yang disebrt bit',
dan minuman yang dibuat dari sya'ir yang diseb\t mizr." Rasulullah

SAW bersabda "Semua yang memabulclan adalah haram."

4t ,Se ,JG & ?nt *>, *uy ; -:t t+ :SG S$r e) *
trk rjtk3 ,t)'ki r:t:7- ,*j {'?" .b

6125. Dari Abu At-Tayyatr, dia berkata: Aku mendengar Anas

bin Matik RA berkata, Nabi SAW bersabdq "Permudahlah dan
jangan mempersulit, tenangkan dan jangan membuat lari."

p c 'uu 6 a ?nr ur., akG'* i:r:.b ,r *w ;.t ,f
'l c ,6:;1'bl"tt u ;;f ; *;;a\t ;* :tt ,5i,,

* yt J;, gt t, ,oa ,;ir'fif ok CI ok'op',Ct',ji

A;#,!tt?:lilibf vr ,E:o e'**i #\t
)

.4ll
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6126. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah RA, dia
berkata, "Tidaklah Rasulullah sAw disuruh memilih antara dua
perkara melainkan beliau mengambil yang paling mudah di antara
keduanya selama bukan (perbuatan) dosa. Jika ia adalah dosa, maka
beliau sAw manusia paling jauh darinya. Rasulullah sAW tidak
pernah membalas untuk dirinya, kecuali jika yang dilanggar adalah
larangan Allah, maka beliau membalas karenanya untuk Allah.,,

^b',*1 i 19\u

;Atru ,Lj 
'v)

:6G ;*ie i

;4 tlb JL k ,iG ,i y 9:":<tt ti' : ': '' '*\t i:; I it*i ,iatgw Lcrj ,P c

.e.X u c:6 & pbii, *'"olt'*; ^,1 
yi, .,JUr

'Uirr.Dari 
Al Azraqoin eais, dia berkata, ,.Kami berada di

tepi sungai di Ahwaz dan aimya sedang surut. Lalu Abu Barzah A1 .

Aslami datang di atas kuda dan shalat seraya melepaskan kudanya,
maka kuda itu pergi dan dia meninggalkan shalat, lalu mengikutinya
hingga mendapatkannya kembali. Setelah itu, dia datang dan
mengganti shalatnya. Di antara kami ada seorang laki-laki yang
memiliki pandangan. Dia datang dan berkata, 'Lihatlah syaikh ini, dia
meninggalkan shalatnya hanya karena kuda'. Maka dia menghadap

dan berkata, 'Aku tidak pernah dicela seorang pun sejak berpisah
dengan Rasulullah SAW'. Dia berkat4 'sesungguhnya rumahku
cukup jauh, bila aku shalat dan membiarkan kuda itu, maka aku tidak
sampai kepada mereka hingga malam'. Lalu dia menyebutkan dirinya
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telah menyertai Nabi SAW dan melihat sftap beliau yang

mernpermudah-"

';tl;;; q'f ir *" ; ir # il il' '& ati *v ;.1 t
lot Ji-r'#i* rr,A),,6t i\;6 ,;=: :tt ; Jt;. Af;ilf
'\; ii- :t'u 63 4; 'b 

t*l?: ,i;:' ,*t #\, -a
,?a $ lt ,:u-f,,'&.J dy -16',t

6128. Dari Ibnu Syihab, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abu Hurairah mengabarkan

ke,padany4 "Seorang Arab badui kencing di masjid. Orang-orang pun

segera me,nghampirinya untuk menyakitiny4 maka Rasulullatr SAW
bersabda kepada mereka, 'Biarkan dia, dan siramlah kencingnya

dengan seember air --atau satu wadah air- karena sesungguhnya

lralian diuttts untuk memberi kemudahan, dan knlian tidak diutus

untuk mempersulit'."

Keteransrn Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Permudahlah dan jangan

mempersulit", beliau suka mempeingan dan mempermudah bagi

marutsia). Hadits "pennudahlah" telah disebutkan dengan sanad yang

maushul di bab ini. Sedangkan hadits satunya diriwayatkan Imam

Malik di kitab Al Muwaththa' dari Az-Zlfri, dari Urwalu dari Aisyah,

lalu disebutkan hadits tentang shalat Dhuh4 r'6l *)t'A t 
"*,,t-tg@eliau mka apa yang ringan bagt manusia). Dalam hadits Aiman Al

Makhzumi dari Aisyah -sehubungan kisah shalat sesudah Ashar-

disebutkan, 6'r;-'o'&t ,gi e F of ie; ;*).,.Jr e #- o'€ ti
'i* Lb (Beliau tidak mengerjakannya di masjid karena Htawatir

memberatkan umatnya. Sementara beliau suka apa yang meringanknn
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bagi merelca). Hadits ini telah disebutkan pula pada bab 'Mengerjakan

Shalat yang Tertinggal sesudah Ashar", pada pembahasan tentang

shalat. Begitu pula dia menyebutkan dengan sanad yang maushul di

bab ini hadits Abu Barzah, "Sesungguhnya dia telah menyertai Nabi

SAW dan melihat sikap beliau SAW yang mempermudah."

Lnam Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas, "Permudahlah dan jangan mempersulit,

tenanglrnnlah dan jangan membuat lari."

Kedua, hadits Abu Musa, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda

kepadanya dan Mu'adz ketika keduanya beliau utus ke Yaman,

'Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan

jangan membuat lari'."

tjj;- @ermudahlah). Lri adalatr perintah memberi kemudahan.

Maksudnya, sesekali menenangkan dan kali lain membuat

kemudahan, karena membuat lari pada umunnya diiringi kesulitan,

dan ini lawan daripada 'menenangkan'. Sementara memberi kabar

gembira pada umumnya diiringi ketenangan, dan ia adalah lawan

daripada membuat lari. Penjelasan masa Abu Musa dan Mu'adz diutus

ke Yaman sudah dipaparkan pada pembahasan tentang peperangan.

Ath-Thabari berkata, "Maksud perintah mempennudah adalah

berkenaan dengan hal-hal sunah yang berat, ?gtr yang melakukan

tidak bosan, yang akhimya akan meninggalkannya sama sekali, atau ia

menjadi bangga dengan amalan sendiri sehingga tidak mau melakukan

hal-hal wajib yang diberi keringanan, seperti shalat fardhu sambil

duduk bagr yang tak mampu dan tidak berpuasa fardhu ketika safar,

sehingga menjadi sulit baginya."

Ishaq yang disebutkan dalam sanad hadits Abu Musa ini

adatah Ibnu Rahawaih seperti tercantum dalam riwayat Ibnu As-

Sakan. Ini pula yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim. Namun A1

Kullabadzi -dan diikuti Abu Ali A1 Jiyani- ragu apakah yang

dimaksud adalah Ibnu Rahawaih atau Ibnu Manshur.
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Ketiga, hadits AiErah, "Tidaklah Rasulullah SAW disuruh

memilih antara dua unrs:rn". Penjelasarmya sudah dipaparkan pada

pembahasan sifat Nabi SAW. Al Baidhawi berkatq 'Bisa

dibayangkan perrberian pilihm atara yang mengandung dosa de'ngan

yang tidak mengandung dosa bila berasal dari orang-orang kafir."

Sehubungan dengan ini terrdapat penjelasan lain seperti telah

disebutkan di temnpat itu.

Keempal, hadits Abu Baruah te,lrtang perbuatannya

meninggalkan shalat untuk mengejar kuda

q?:'i hqj @i antorakami terdapat seorang laki-lakiyang

memilihi pandangan). Saya (Ibnu Hajar) belum menerrukan

keterangan tentang nama laki-Iaki ini. Ibnu At-Tin mengutip dari Ad-

Dawudi bahwa makna 'me,miliki pandangan', adalah dia mengira

berbuat be,nar, padahal tidak- Pada bagian akhir pernbahasan tentang

shalat disebutkan, 'Jh- gr:d,'U h S;i 1U"*a seorang taki-laki

dari kalangan kltawarij berkata) Versi inilah yang menjadi pegangan.

Adapun maksud 'pe,ndryat' di sini adalah pendapat khawarij.

Pemberian tanwin pada kata ra'1run (pendapa$ me'lrunjukkan

penghinaan, maksudnya pendryat yang rusak.

Kelima, hadits Abu Hurairah te,ntang kisah Arab badui yang

kencing di masjid. Hadits ini telah disitir pada bab 'Bersikap lemah

lembut" dan telah dijelaskan pada pernbahasan tentang bersuci.

Pada hadits-hadits ini terdapat pelajaran bahwa berlebihan

dalam ibadah dan selainn)ra adalah perbuatan yang tercela Adapun

yang terpuji adalah rya )rang mrmgkin dilakukan secara

berkesinambungan dan pelakrmya arnan dari sifat bangga serta sifat-

sifat yang mernbinasakan.
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81. Bersikap Ramah kepada Manusia dan Bercanda dengan

Keluarga

'^:1tiJ,t'&:: d$t yg :21fi ;r ;rG,

Ibnu Mas'ud berkata, "Bergaullah dengan manusia dan

agamamu j angan engkau melukainya."

6129. Dari Abu At-Tayyah, dia berkata: Aku mendengar Anas
bin Malik RA berkata, "Nabi SAW biasa bergaul dengan kami hingga
pernalr berkata kepada saudaraku yang masih kecil, 'Wahai Abu
Umair, apa yang dilalatkan nughair (burung kecil)'."

yQL;ii * :l)v,.:; iur ,f) a-rr,G * y_i * fb *
o*',-;}& +tk d, ok') *) {- \t * ;rt+
';;t3'ay#--5 ,L;k S;i ti1 *'r r1;\t * A; J;:,

. rt"
6130. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia

berkata, "r4ku pemah bermain boneka di sisi Nabi SAW. Aku
memiliki teman-teman yang bermain bersamaku. Maka Rasulullah

SAW apabila masuk, maka mereka menghindar darinya. Beliau pun
melepaskan mereka kepadaku dan bermain bersamaku."
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Keteransan Hadits:

'rrJti I ei:r;j ,rrir 
'U;e ,ttlX i.t, ,5,6i (bnu Mas'ud berkata,

"Bergaullah dengan manusia dan agamamu jangan engkau lukni").

Atsar ini dinukil dengan sanad yang maushnl oleh Ath-Thabarani

dalam btab Al Mu'jam Al Kabir melalui jalur Abdullah bin Babah dari

Ibnu Mas,ud, dia berkata, '^31:;<5 l'fa-;i ,o"W-6,.eiCi;tlt rr$.e

(Bergaullah dengan manusia dan perbaiki hubungan dengan mereka

melalui apa yang merelca sukni. Namun, agama lmmu janganlah l<amu

melukainya). Ibnu Al Mubarak meriwayatkarmya dalam kitab Al Bit
wa Ash-Shilahmelalui jalur lain dari IbnuMas'ud, i4r:t o6t t$).e

Jr;i,'lr ,j. (Bergaullah dengan manusia dan bergabunglah bersama

merelra dalam berbagai pekerjaan). Dari Umar sama sepertinya.

J^tt e d.Oltlj @ercanda bersama keluarga). Ini adalatr

kelanjutan judul bab. Du'aabah artinya berlaku lembut dalam

berbicara disertai canda dan selainnya. Diriwayatkan At-Tirmidzi

--{an q *pg:"Fgapnya hasan- dari hadits Abu Hurairah, dia

berkata b \ i,jt I dl ,i,t ,v,2rlti ,ii 1' ,)h 6- ti6 lueretra

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bercanda dengan

kami." Beliau bersabda, "Sungguh alat tidak mengatakan kecaali

kebenaran".). Laht diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaLE dinisbatkan

kepada Nabi SAW, b)6t lei j;i 1 (Janganlah engkau mendebat

saudaramu dan bercanda dengannya). Untuk mengkompromikan

antara keduanya dikatakan bahwa yang dilarang adalah berlebihan dan

selalu melakukannya karena bisa menyibult<an dari mengingat Allah
dan memikirkan urusan-unsan yang p€nting dalam agama.

Kebanyakan hal itu dapat menyebabkan hati menjadi keras, dengki,

dan hilang kewibawaan. Adapun yang diperbolehkan adalah perkara-

perkara yang mubah (boleh). Jika bertepatan dengan maslahat seperti

menyenangkan hati orang diajak berbicara dan menghiburnya, maka

hukumnya disukai. Al Ghazali berkat4 "Termasuk kesalahan adalah
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menjadikan canda sebagai profesi, berdasarkan sikap Nabi yang

bercanda dan mengizinkan Aisyah RA untuk melihat tarian mereka."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah An-
Nughair (burung kecil) yang akan dibahas secara tuntas pada bab

"Sya'ir yang diperbolehkan". Lalu disebutkan juga hadits Aisyah,
"Aku pernah bermain boneka". Imam Bukhari meriwayatkan hadits

ini dari gurunya yang bernama Muhammad, yakni Ibnu Salam.

C ',;lJJ- et* d, oS ) (Aku memiliki teman-teman yang

b ermain b ers amala). Maksudnya, teman-temannya yang sebaya.

#- (Menghindar). Maknanya, mereka menghilang dari

beliau dan masuk ke balik tirai atau penutup. Asalnya dai qam'u at-

tamr (bngkal kurma), yakni mereka masuk ke balik penutup, seperti

kurma dimasukkan dalam tungkalnya.

Al A# (Beliau melepasknn mereka kepadalat). Hadits ini

dijadikan dalil tentang bolehnya membuat gambar-gambar anak

perempuan dan boneka untuk dijadikan mainan anak-anak perempuan.

Ini dikecualikan dari larangan membuat gambar-gambar. Pendapat ini
ditandaskan oleh Iyadh, dan dia nukil dari Jumhur bahwa mereka

memperbolehkan menjual boneka untuk anak-anak perempuan, 38tr
melatih mereka sejak kecil untuk mengurus pekerjaan rumah dan

anak-anak mereka. Dia berkata, "Sebagian mereka mengatakan bahwa

hal itu dihapus, dan ini yang menjadi kecenderungan Ibnu Baththal."

Ibnu Abi Zaid meriwayatkan dari Malik bahwa dia tidak menyukai

seseorang membeli gambar untuk anak perempuannya. Atas dasar ini,
maka Ad-Dawudi menguatkan pendapat bahwa ia mansukh (dihapus).

Ibnu Hibban memberi judul hadits ini, bab "Anak-anak Perempuan

boleh bermain Boneka". Sementara An-Nasa'i membuat judul bab

"Diperkenankan bagi suami Membolehkan Istrinya Bermain Boneka".

Al Baihaqi berkata setelah mengutip hadits ini, "Telah ada

lxangan membuat gambar, maka harus dipahami bahwa keringanan

bagi Aisyah itu te{adi sebelum diharamkan. Ini yang ditegaskan Ibnu
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Al Jauzi." Sementara Al Mundziri berkata "Jika mainan anak-anakan

itu berbentuk gambar berarti terjadi sebelum dihararnkan. Tetapi bila
tidak maka terkadang sesuatu yang tidak berbentuk gambar juga

disebut boneka." Inilah pendapat yang ditegaskan oleh Al Hulaimi.
Dia berkat4 "Apabila memiliki bentuk seperti patung, maka tidak

diperbolehkan." Sebagian berkata, 'Malna hadits adalatr 'bermain

bersarna anak-anak perempuan'. Demikian dinukil Ibnu At-Tin dari

Ad-Dawudi, lalu dia menolaknya. Saya (Ibnu Hajar) katakan,

pendapat ini ditolak oleh riwayat Ibnu Uyainah dalam h,rtab Al Jami'
melalu Sa'id bin Abdtrrahman Al Makhzumi, dari Hisyam bin Urwah

-sehubungan hadits ini-, C; qr',Pa'& grF ii Merdra adalah

perempuan-perempuan belia. Mereka datang dan mempergunakannya

bermain denganlu). Dalam riwayat Jarir dari Hisyam disebutkan, 'r:,;]?

-*A:r|yt y$u;;41 6ru pernah bermain menggunakan anak-anakan

perempuan, yaitu boneka mainan). Hadits ini diriwayatkan Abu
Awanah dan selainnya. Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan
melalui jalur lain dari Aisyatr, dia be*ata, '?.asulullatr SAW datang

dari perang Tabuk atau Khaiba/', lalu disebutkan hadits tentang

perbuatan beliau SAW menghilangkan penutup di pintunya, dan di
dalamnya disebutkan, U l.ri, 6 :Jui ,,4 "etGJ. 

"6. 
,P tt ryO li*i

.Uj |ri rri 6 :Jui gew'i L;.; *jt W ,sr1 d6 .r;.G. d,ii ,its.o

lrvat tryl t4i"& oqLJ- ot{ '^fi 1;;.'J ,'Ci $vw {;l Sa 1on
berlrata, "Nabi SAW menyingkap bagian yang menutupi anak-anakan

milik Aisyah. Beliau SAW bertanya, 'Apakah ini wahai Aisyah?' Dia
berlcata, 'Anak-anak perempuanht'. Lalu beliau melihat lada terikat
dan memiliki dua sayap. Beliau bertanya, 'Apa ini?' Aht berkata,
'Kuda'. Beliau berkata, 'Kuda memiliki dua sayap?' Alil berkata,
'Tidalrlrah engkau mendengar bahwa Sulaiman mempunyai htda yang

memiliki banyak sayap?' Maka beliau pun tertawa".). Hal ini sangat

tegas menunjul&an bahwapermainan (boneka) di sini bukan manusia.
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Al Khaththabi berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan

bermain menggunakan boneka bukan seperti bermain dengan gambar-

garnbar lain yang disebutkan ancamannya. Hanya saja Nabi SAW

memberikan keringanan bagi Aisyah, karena saat itu dia belum

baligh." Saya (Ibnu Hajar) katakan, penegasan demikian perlu ditinjau

kembali, tetapi ada kemungkinan benar, sebab Aisyah saat perang

Khaibar berusia 14 tahun, mungkin telah cukup 14 tahun, atau lebih

darinya, atau mendekatinya. Sedangkan pada perang Tabuk dia

dipastikan lebih dari 14 tahun sehingga riwayat yang mengatakan

perang Khaibar lebih unggul. Lalu dikompromikan seperti pernyataan

Al Khaththabi, karena yang demikian lebih utama daripada dikatakan

bertentangan.

82. Menyiasati Manusia

'#G)t or,f:rii e;i e';Ktiy:,t'>rlnt 
"j 

r?'i:,
Disebutkan dari Abu Darda', "Sesungguhnya kami tersenyum

manis di hadapan sebagian orang, padatral hati kami melaknat

mereka."

t'?rt * 4t JL ot?-t ifi |i?i **.ali j1r /it';'*
-tri,,,)t ;i ,*, )i- i,'x.;;t:;t q { triit l5* yt rut
'"; ,:.-:3 6'i ,it Jir 6- :{ & .t:l<t { ;;ti'F t

d6t ? Ly ,l^*.e ai i.w.JrJr

,;^Ltittt utlr -br')i- k;
6131. Dari Urwah bin Az-Zubah, sesungguhnya Aisyah

mengabarkan kepadanya, seorang laki-laki minta izin kepada Nabi

a { ''Jtc, ), -o '-i o.

d./ olr ry il-?
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SAW, maka beliau bersabda, "Berilah izin kepadanya, sebutk-burt*
anak dalam keluarga -atau seburuk-buruk saudara dalam keluarga-"
dan ketika masuk beliau SAW berbicara le,mbut ke,padanya. Aku
berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, e,ngkau me,ngatakan rya yang
telah e,ngkau katakan, kemudian engkau bersikap lembut kepadanya
dalam berbicara." Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, sesunguhnya
seburuk-buntk manusia di sisi Allah adalah orang yang ditingalkan

-atau dibiarkan- oleh manusia untuk menghindai kckcjion
ucapannya."

4l'iul* *:r r.;r'\t ,,r* at\i-";fl) ,4 u ir * *
W Jti )l;bi d !6 c, ttJ.i,i-iu, ;;} g;t ;t
*;-'fr *:;4 q;) jC .u $r i>l? :,lvir- (S ;tp.t+l,
'; fP ,st4 ;$ * ,"-:)'i.',b;6 }; # c;tti ,it1
,4t *'41 *.st * i<$ Gj it ;'*i: rr,L :irt:t;

yi*3*it*
6132. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, "sesungguhnya Nabi

SAW diberi hadiatr aqbiyah (salatr satu jenis pakaian) sutera yang

dihiasi emas. Lalu beliau membaginya di antara sahabatnya dan
menyisihkan satu untuk Malfiramatr. Ketika dia (Maktramah) datang,

maka beliau bersabd4 'Aht simpan ini untubnu'." Ayrytb berkat4
"Sambil membawa pakaian itu untuk diperthatkan kepadanya dan
pada akhlaknya terdapat sesuatu."

Hadits ini diriwayatkan Hammad b:mZ*rid dari Ayyrb. Hatim
bin Wardan berkata: Ayyub menceritakan kepada karri, dari Ibnu Abi
]ldplaikah, dari Al Miswar, 'l)atang pakaian kepada Nabi SAW."
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Keterangan Hadits:

(Bab menyiasati manusia). Maksudnya, menolak dengan cara

lembut. Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang

menyebutkan tentang ini, tetapi tidak sesuai dengan kriteria hadits

shahih yang dicantumkan dalam kitabnya. Oleh karena itu, dia cukup

mengutip hadits yang bisa mewakili maknanya. Di antara riwayat

yang disebutkan tentang ini secara tekstual adalah hadits Jabir dari

Nabi sAW, beliau bersabda, is* orlt itst,ti lmenyiasati manusia

termasuk sedekah). Riwayat ini dikutip Ibnu Adi dan Ath-Thabarani

dalam kitabnya Al Mu'jam Al Ausath. Namun, dalam sanadnya

terdapat Yusuf bin Muhammad bin Al Munkadir yang dianggap

lematr. Ibnu Adi berkat4 "Aku harap tidak mengapa dengannya." Lalu

Ibnu Abi Ashim menyebutkan dalam kitab Adab Al Hukama'dengan

sanadyang lebih bagus darinya. Begitu pula hadits Abu Hurairah, u"Y1

o6r irir.d 
1rr,,, fti'i)t fr. F (Puncak akal sesudah iman kepada Allah

adalah menyias ati manusia).

'# t F'o, lt?1 *i e '-<a 61 :*tls\ltr €j ,f F#r
(Disebutkan dari Abu Darda', "Sesungguhnya kami tersenyum manis

di hadapan sebagian manusia padahal hati knmi melahtat mereka".).

Atsar Abu Darda' ini diriwayatkan dengan sanad yang

maushul oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibrahim Al Harbi dalam kitab

Gharib Al Hadrts serta Ad-Dainuri dalam l<ttab Al Muialasah. dari

Abtt Az-Zahiriyah, dari Jubair bin Nufair, dari Abu Ad-Darda', lalu

disebutkan sepertinya disertai tambahan, 'Ty',*Zft (Dan kami

tertawa kepada mereka), kemudian disebutkan dengan kata 'laknat'.

Namun, Ad-Dainuri tidak menyebutkan Jubair bin Nufair dalam

sanad-nya. Kami kutip dalam kitab Fawa'id Abi Balcr bin Al Muqri

melalui Karrril Abu Al A11a', dari Abu Shalih, dari Abu Ad-Darda',

dia berkata, "sesungguhnya kami tersenyum pada beberapa orang",

laiu disebutkan seperti di atas namul sanadnya munqathi' (terputus).

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam lntab Al Hilyah melalui Khalaf bin
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Hausyab, dia berkata: Abu Ad-Darda' berkata... lalu disebutkan

seperti di atas tanpa perbedaan. Namun, sanad riwayat ini juga

munqathi' (terpufus). Kata kasyr artinya menampakkan glgr.

Kebanyakan kata ini disebutkan ketika seseorang tertawa

Ibnu Baththal berkat4 "Mudaaraai termasuk akhlak ormg-

orang mulcnin, yaitu berlaku santun kepada manusia dan lembut

dalam bicara serta meninggalkan sikap keras. Ini termasuk sebab

paling utama dalam menunduu<an hati manusia. Sebagian orang

mengira mudaaraah adalah mudaahanaft (nifak) dan ini keliru, kare,lra

mudaaraah dianjurkan sementara mudaahanah adalah haram.

Perbedaannya, mudaahanah berasal dari kata 'ad-dihaan' yang

bermakna menampakkan sesuatu dan menufup batinnya. Para ulama

menafsirkannya dengan arti bergaul dengan orang-orang fasik serta

menampakkan keridhaan terhadap perbuatan mereka tanpa ada

pengingkaran. Sedangkan mudaaraah adalah berlaku lembut dengan

orang bodoh dalarn mengajarinya dan dengan orang fasik dalam

melarang perbuatanny4 meninggalkan kekerasan sehingga

pengingkaran tidak terasa menyakitkan dan disertai kelembutan

perkataan serta perbuatan. Terutama bila dirasa perlu unfuk membujuk

hatinya atau hal-hal yang sepertinya.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan dua hadits yang telah

disebutkan, yaitu:

Pertama, hadits Aisyatr, "Seorang laki-laki minta izin kepada

Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Berilah izin leepadanya, seburuk-

buruk anak dalam keluarga'. " Hadits ini sudah dijelaskan pada bab

"Menggunjing Pelaku Kerusakan yang Diperbolehkan." Alasan

penyebutannya di tempat ini adalah untuk mengisyara&an keterangan

pada sebagian jalurnya dengan kata 'mudaaraah'. Riwayat yang

dimaksud berasal dari Abdul Harits bin Abi Usamah, dari Shafirah

bin Assal, sama seperti hadits Aisyah, dan di dalamnya disebutkan,

t" * '*'oi ,F?: ,9,;l. ,f irtii "g4ul ilt. ,iui (Betiau berkata,

"Sesungguhnya dia seorang munafik, alu melakuknn mudaraah

I
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[siasatJ atas kemunafikannya. Sementara alat khawatir dia akan

merusakyang lain dengan sebab aku".).

Kedua, hadits Al Miswar bin Makhramah, "Datang pakaian

kepada Nabi SAW." Di dalamnya terdapat kisah bapaknya
(Makftramah). Hal ini sudah dijelaskan pula pada pembahasan tentang
pakaian. Pada jalur ini terdapat kalimat, '?ada akhlaknya terdapat

sesuafu." Imam Bukhari mengisyaratkan dengan menyebutkannya

sesudah hadits terdahulu bahwa yang dimaksud adalah Makhramah,

seperti yang telatr dijelaskan. Dalam riwayat Masruq dari Aisyah

disebutkan, ii3 n' rF 'q ,iui' *r # ht ,)* lt )ri hj';
u;; o+'i'ok *?r*'Jli'^3-i? * ,p,t ; ,a:a;ar (seorang taki-taki

melewati Rasulullah SAIT makn beliau bersabda, "seburuk-buruk
hamba Allah 

-atau saudara dalam keluarga"- kemudian orang itu

masuk menemuinya, maka alat melihat beliau menyambutnya dengan

wajahnya seakan-akan orang itu memiliki kedudukan yang mulia
disisinya). Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i. Ibnu Baththal
merljelaskan hadits ini berdasarkan bahwa laki-laki tersebut adalah

seorang munafik, sementara Rasulullah SAW diperintah
memperlakukan sesuatu sesuai zhahirnya. Dia mengukuhkan
pernyataannya ini dengan panjang lebar, tetapi tidak seorang pun

mengatakan bahwa laki-laki pada hadits Aisyah itu adalah seorang

munafik, baik dikatakan dia adalah Makhramah bin Naufal, atau

Uyainah bin Hishn. Hanya saja ucapan itu dikatakan terhadap

Makhramah karena akhlaknya yang keras sehingga lisannya cukup

tajam. Adapun Uyainah keislamannya masih lemah, meski demikian
keberadaannya diharapkan, karena termasuk orang ditaati di antara

kaumnya.

eU r.f t V j$ liE 615 (Ketika dia datang kepadanya maka

beliau berkata, "Alan menyimpannya ini untulcrnu"). Dalarn riwayat Al
Kasymihani disebutkan crt?'JS (Sungguh alat telah menyimpannya).
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qfi J'6 @yyub berlmta). Bagian ini dinukil dengan sanad

y aug m aus hu I melaluij alur yan g dis ebutkan s eb elumnya.

'otl 4i 'ff| 11 (Membawa pal<aiannya dan beliau

memperlihatkan kepadanya). Maknanya, Ayyub memperagakan

dengan pakaiannya untuk dilihat orang-orang bagaimana Nabi SAW

melalcukannya ketika berbicara dengan Makhramah. Kata qaul

(perkataan) terkadang digunakan dengan arti perbuatan.

ei ,f .ri"j it srl.; irjj (Diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid

dari Ayyub). Bagian ini dinukil dengan sanad yang maushul padabab

"Ketetapan Seperlima" dan benfuknya adalah mursal.

U....ol'r]j Ct ;6 JtSt (Hatim bin Wardan berkata...).

Maksud Imam Bukfiari menyebutkan riwayat mu'allaq ini untuk

menjelaskan bahwa riwayat itu maushul. Riwayat Ibnu Ulayyah dan

Hammad meski bentuknya mursal, tetapi hadits itu pada dasarnya

adalalr maushul. Penjelasan tentang riwayat Hatim ini sudah

disebutkan pada pembahasan tentang kesaksian.

83. Seorang Mukmin tidak Disengat Dua Kali dari Satu Lubang

{r* ri Yl '# \ :a1L )sj
Muawiyah berkata, "Tidak ada orang bljak, kecuali yang

memiliki pengalaman."

,J6 fr *j fL \t ,* Ct * ^* ?nr et ;;-:; ,rj *' iro. , t. o-, c t ,-rii'r,,i,.U-f |ts r U APt L4

Y
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6133. Dari Az-Z;.tlrrn, dari Ibnu Al Musayy.ib, dari Abu
Hurairah RA, dari Nabi SAIV, beliau bersabda, "Orang muhnin tidak
disengat dua lcali dari satu lubang."

Keterangan Hadits:

(Bab seorang mubnin tidak disengat dua kali dari satu
lubang). Kata al-ladgh artinya se,ngatan binatang berbisa. Sedangkan

al-ladzgh artinya sundutan api. Hal ini sudah dijelaskan pada
pembatrasan tentang pengobatan.

yfr lt- F$i i WG Jt: (Muawiyah berkata, "Tidak ada

orang yang bijafr kecuali dengan pengalaman".). Dalam riwayat Al
Ashili disebutkan, 'lF t\ \l (Xecaalf yang memiliki pengalaman).

Dalam riwayat Abu Dzar yang dinukil melalui jalur selain Al
Kaslrnihani disebutkan, y.f, \l Fia f [idak ada kesantunan,

lrecaali dengan pengalaman). ge{angkan dalam riwayat Al
Kasymiharri disebutkan, *.r* dl.\1 lfecualt bagi yang memiliki

pengalaman). Atsar ini disebutkan Abu Bakar bin Abi Syaibah
melalui sanad yang maushul dalam kitabnya Al Mushannaf dan rsa
bin Yunus, dari Hisyarn bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata,
"Muawiyah berkat4 g6\ rllrt , (tidak ada kesantunan, kecuali

dengan berbagai pengalaman)." lmam Bukhari meriwayatkarurya di
kitab Al Adab Al Mufrad dari Ali bin Mushir, dari Hisyam, dari
bapaknya, dia berkatq "Aku pernah duduk di sisi Muawiyah, dia
berbicara kepada dirinya, lalu tersadar dan berkat a, 9-F 9i l1|t2 I
(tidak ada orang yang santun, keanli yang memiliki pengalaman).

Dia mengatakannya tiga kali." Dia meriwayatkan dari hadits Abu
Sa'id, yang dinisbatkan kepadaNabi SAW, '€- 13 ,irn ji l1'ny I
y* l\ \t OUott ada orang santun kecuali yang pernah salah, dan
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tidak ada orang bijak kecuali yang memiliki pengalaman/. Hadits ini
diriwayatkan Imam Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Ibnu Al Atsir berkata, 'Maknany4 kesantunan tidak akan

diperoleh hingga seseorang mengalami berbagai kejadian dan

kesalahan, lalu dia me,ngarnbil pelajaran darinya meneliti letak
kesalatran dan menjauhinya." Illama 5slainnya berkata, 'Maknanya,
seseorang tidak menjadi penyantun yang sempurna kecuali orang yang
pernah tergelincir dan salah sehingga dia merasa malu. oleh karena
itu, hendaknya orang melihatrya dalam kondisi seperti itu agar

menutupinya dan merraafkannya. Demikian pula orang yang telah
mencoba berbagai unrsan niscaya akan me,ngetahui manfaat dan

bahayanya, maka dia tidak melakukan sesuatu kecuali karena
hikmah." Ath-Thaibi berkata, "Di*fiususkannya orang yang

berpengalaman sebagai orang yang brjak merupakan isyarat batrwa
orang yang tidak bijak adalah yang tidak memiliki pengalaman.

Sedangkan orang brjak yang tidak punya pengalaman terkadang
terjerumus dalam perkara-perkara yang fidak patut. Berbeda dengan
yang berpengalarnan. Dari sini tampak kesesuaian atsar Mtawiyah
terhadap hadits ini.

,--:ijr i) * (Dan lbnu AI Musayyab). Dalam riwayat yunus

dari Az-Zuhi disebutkan, "Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan
kepadaku, sesungguhnya Abu Hurairah me,lrceritakan kepadanya."
Imam Bukhari meriwayatkarulya dalam kttab AI Adab Al Mufrad.
Begitu pula dikatakan para murid Imam Az-Ztrhi pada riwayat ini.
Namun, mereka diselisihi oleh Shalih bin Abi Al Akhdhar dan

Zam'ah bin Shalih 
-keduanya 

periwayat yang lemah- mereka
berkata, "Dari Az-Ztthi, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari
bapaknya." Ibnu Adi meriwayatkannya melalui Al Mu'afi bin Imran
dai Zarf ah dan Ibnu Abi Al Akhdhar. Dia menganggapnya gharib
dari hadits Al Mu'afi, dia berkata, "Adapun Zan'ah telatr
diriwayatkan Abu Nu'aim darinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam
Ahmad meriwayatkannya darinya, dan diriwayatkan pula dari Zarr,ah
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oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam Musnad-nya serta Abu Ahmad

Az-Zlubairi yang diriwayatkan Ibnu Majah.

t-i[ I (Tidak disengat). Huruf akhir kata e-t[ diberi tanda

dhammah yang menunjukkan kalimat berita. Al Khaththabi berkata,

"Kalimafirya berbentuk berita, tetapi mengandung makna perintah.

Maksudnya, hendaklatr seorang mukmin teguh dan waspada, jangan

mengulangi kesalahan serupa dari satu arah. Demikian juga dalam

urusan agamq batrkan dalam urusan agama lebih patut untuk berhati-

hati." Sebagian riwayat menyebutkan dengan memberi tanda kasrah

pada huruf ghain ketika dibaca bersambung dengan kata sesudahnya.

Dengan demikian, menjadi kuat makna larangan. Ibnu At-Tin berkata,

"Begitu juga yang kami baca." Dikatakan, arti 'Seorang mukmin tidak

akan disengat dua kali dari satu lubang', adalah orang yang

melakukan suatu dosa, lalu dibalas didunia, maka dia tidak akan

disiksa di akhirat kare,nanya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila dimaksudkan bahwa

konteks umum hadits mencakup pulabentuk ini, maka mungkin untuk

diterim4 tetapi bila tidak, maka latar belakang hadits itu akan

menolaknya. Hal ini diperkuat dengan perkataan sebagian orang, "Di
sini terdapat peringatan terhadap sikap lalai dan isyarat untuk

mempergunakan kecerdikan. "

Abu llbaid berkata, "Maknanya, tidak patut bagi seorang

mukmin jika terpeleset dalam satu urusan untuk mengulangi kedua

kali." Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah yang dipahami kebanyakan

ulama, seperti Az-Zuhi (periwayat hadits ini). Ibnu Hibban

meriwayatkan dari Sa'id bin Abdul Aziz, dia berkata, "Dikatakan

kepada Az-Znhi ketika datang dari sisi Hisyam bin Abdul Malik,

'Apa yang dia lalcukan terhadapmu?' Dia berkata, 'Dia memenuhi

untukku agamaku'. Kemudian dia berkata, 'Wahai Ibnu Syihab,

apakah engkau kembali hingga diberi beban?' Aku berkata, 'Tidak'."

Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Abu Daud Ath-Thayalisi

berkata setelah mengutipnya, "Tidaklah seseorang disiksa di dunia
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karena suatu dosa, lalu disiksa lagi di alfiirat karena dosa yang sama.,,
Ulama yang lain memahaminya dengan makna yang lain. Dikatakan,
maksud mukmin dalam hadits ini adalah mukrrin yang sempuma yang
pengetahuannya dapat membuka hal-hal yang samar, hingga dia
bersikap berhati-hati terhadap apa yang akan terjadi. Adapun orang
mulmin yang lalai, terkadang terjerumus berulang kali.

;+ b @ari lubang). Dalam riwayat Al Kasymihani dan As-

Sarakhsi disebutkan, )"tt (yang satu). Dalam sebagian naskah

menyebutkan, {" fr (Lubang ular), tapi ini adala}r tanrbahan yang

syadz- Ibnu Baththal berkata, 'Di sini me,ngandung adab yang
diajarkan Nabi sAW kepada umatnya. Beliau mengingatkan mereka
untuk berhati-hati terhadap perkara yang dikhawatirkan menimbulkan
akibat buruk. Makna serupa juga disebutkan dalam hadits, t# bij,
"))6 (Mubnin itu cerdas dan hati-hati). Hadits ini diriwayatkan

penulis lotab Musnad Al Firdaus dari Anas de,ngan sanad yang
lemah." Dia berkat4 '?erkataan ini termasuk masalah yang tidak bisa
ditandingi dari Nabi SAW." pertama kali Nabi SAW
mengucapkannya kepada /+bu rzzah Al Jumahi sang penya'ir. Dia
ditawan di Badar, lalu mengeluhkan keadaan keluarganya serta
kefakirannyq maka Nabi sAw melepaskannya tanpa tebusan.
Kemudian dia tertangkap lagr pada perang uhud dan berkata, "Berilah
anugerah kepadaku" lalu dia menyebutkan kefakiran serta
keluarganya, maka beliau bersabda, "sungguh engkau tidak akan
kembali ke Makkah dan mengatakan 'aku telatr menundukkan
Muhammad dua kali'." Setelah itu beliau sAw memerintahkan untuk
membunuhnya. Kisahnya diriwayatkan Ibnu Ishaq di kitab Al
Maghazi tanpa sanad.Ibnu Hisyam berkata di kitab rahdzib As-sirah,
"Telah sarnpai kepadaku bahwa Nabi sAw bersabda saat itu,
'Mukrnin tidak akan disengat dua kali dari satu lubang,.,,

5;kap Abu llbaid dalam krtab Al Amtsal menjadi musykil bila
dihadapkan dengan pendapat Ibnu Baththal bahwa orang pertama
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yang mengucapkannya adalatr Nabi SAW. Oleh karena itu, Ibnu At-
Tin berkatL "Ia adalah peribahasa lama." At-Taurabisyti berkata,

'?eristiwa yang menjadi sebab munculnya hadits ini melemahkan

pandangan kedua." Maksudny4 yang memberi tanda knsrah pada

huruf ghain sehingga bermakna larangan. Namun, Ath-Thaibi
mengatakan bisa saja dipatrami ketika Nabi SAW melihat dirinya
yang bersih condong kepada sikap santun -pada kondisi tersebut-

maka beliau SAW hendak membersihkannya dari mukmin yang

teguh. Oleh karena itu, beliau SAW pun melarangrya. Maksudnya,

bukan termasuk sifat muknin teguh yang marah kare,na Allah,
terpedaya oleh pengkhianat yang keras kepala, maka jangan

menggunakan kesantunan terhadapny4 batrkan hendalanya

menjatuhkan hukuman yang setimpal. Dari sini perkataan Aisyah RA,

\4r!.w lt L? w'oi \l*.e\6 (Betiau tidak membatas untuk

dirinya, tetapi bila larangan Allah dilanggar, makn beliau membalas

lurenanya). Dia berkata, "Disimpulkan dari sini bahwa sikap santun

tidak terpuji secara mutlak sebagaimana halnya sikap dermawan.

Allah berfirman dalarn suratr Al Fath ayat 29 ketika menyebut sifat

para sahab at,'fi.ir;;:t tiikJit usit:tst (Mereka keras terhadap orang-

orang lmfir dan berkasih sayang sesama merelca). Dia berkata,

'Menurut versi pertama -yakni riwayat dengan tanda dhammah- maka

maknanya adalah berita yang tidak dipahami darinya maksud tersebut

di atas. Dengan demikian, riwayat yang menggunakan bentuk

larangan lebih kuat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini dikuatkan oleh hadits,

'/dit :*, /6t 
'U t*?\ (iagalah diri katian dari buruk sangka

terhadap manusia). Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani di lr:.tab Al
Ausath melalui Anas. Namun, ia termasuk riwayat Baqiyah dengan

lafazh yang tidak menunju*Jcan mendengar langsung dari Muawiyah

bin Yahya (seorang periwayat yang lemah). Dengan demikian, hadits

ini memiliki dua cacat. Namun, ia dinukil melalui jalur yang shahih

dari Mutharif (seorang tabi'in senior) seperti dinukil oleh Musaddad.
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M. Hak Temu

,b'p'' ,JG :-b a, il' * ,f ,Fl; * u '& oi *
?r*t, ,Fr 'rrt tfi pf 'jf ,i* *j ;a \, ,*, n, J;,
:)GJ.LV |b?, ?, ,ir'e ,:Jrk x ,JG . j .:d, trflr

i ra'ol :!.; > Lf,,;L A ira- oi * :fi$,b :r)L?t+'

'a;j;Lfyb |!)L'rr\l"or*b |ry'd#.L[r,b -,!),

- -,.itr

.t 7:rtt'cnrt q,ef ';; -f; ,Fr'ty ,16'ffi f ,)r',
'*'r*" :Ju .i:ts; t 3+i jV !& *;:t:i:.;its :Jv

.u; *'St |*"ou;'ti:ri:"i ,iG .16,# -# 
"l{

'-b:.r:iu tiiri,n' ; ?*6:r r:J .;:rt;i' ? ??'#:Ju

6134. Dari Abu Salamah bin AMurrahmm, dai Abfullah bin
Amr, dia berkatq 'T.asulullah SAW masuk menemuiku dm be,rkata,

'Bukanlrah telah diknbarkan kepadaht bahwa engkau shala di malam

hari dan puasa di siang hari?'Aku b€rkat4 'Be,nar'. BeliauUersatAa,
'Jangan lahtkan, shalatlah fun tidurlah, berpuasaloh dan

berbulralah, sesungguhnya jasadmu memiliki hak atawry motontt
juga memiliki hak atasmu, orang yotg mengunjunginru nqdliki hak

atasntu, dan istrimu juga memiliki hak atasmu. Sunggtrt fuotgkali
usiamu dipanjangkan. Cukuplah bagimu berpuasa tiga hari Wda
setiap bulan. Sesungguhnya bagt setiap satu kebaikan sepuhrt yong

sepertinya- Itulah masa selunthnya'. " Dia b€rkatq "Aku memfersuli!
maka dipersulit bagiku. Aku berkat4 'Srmgguh aku mrqu selain

itu'. Beliau bersabda, 'Berpuasalah seperti pusa Nabi Allah Danud'.
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Aku berkata, 'Apakah puasa Nabi Allah Dawud?' Beliau bersabd4

'Setengah masa'."

tselgresgsg:

Imam Bul&ari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ishaq bin

Manshur, dari Rauh bin Libadah, dari Husain, dari Yahya bin Abi

Katsr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amr.

Husain yang dimaksud adalah Al Mu'allim. Hadits ini telah

disebutkan pada perrbatrasan telrtang puasa. Yang dimaksud adalah

kalimat, "sesungguhnya orang yang mengunjungimu merriliki hak

atasmu." Saya akan menjelaskan masalah ini pada bab berikutnya.

85. Memuliakan Tamu dan Melayaninya Langsung

<w#,etll*):L.l)
Dan firrran Allah, "Tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang

dimuliakan? " (Qs. Adz-Dzaariyaat l5l]; 2a)

3? pi6, }* is|1d, .1,:*t b, ii ,y4 3la 6t ,;:tflt:t

i *'-c :q k it*:t iir v' iyrt );st :it;!r !r? iqi
.Jitr' ):':<lt: ,r'rl)t u ,Frt )tt7 .ita

Abu Abdillah berkata, 'Dik"; 'httwa zantrun' (dia

pengrmjrmg) dan 'ha'ulaa'i zauntn'(mereka pengunjung). Kata dhaif

artinya tamu-tamunya dan para pengunjrmgnya karena ia adalah kata

mashdar se,perti kata qaum, ridha, dan 'adl. Dikatakan" 'maa'un

436 - FATHUL BAARI



ghauntn', 'maa'aani ghaurun', dan 'miyaah ghaurun'. Dikatakan
jng4 ghaur adalah sumur yang tidak ada airnya dan tidak dapat
diperoleh de,lrgan timba. Segala sesuatu yang engkau teperdaya
padanya maka disebut maghaarah. Kata tazaawar artinya condong, ia
berasal darikatazaar. Sedangkal azwar artinya sangat condong."

ytJi.;""i',rstt i." "j rUF * 
"j i * *

,iib?# i\t ?;ti f;rbi os ,y,i$'rLr iahr .b
t.tz

H ri ,:i:"b * u;'rx. 6 ,e(:'iry; itb1 ,& r;-'ij.G
lz c , 6, ltc , o.o I l7.aa1- L? ory LSJ+ Ol 4)

n. oi oS o lrt;, ,XL ...U1 }:L J$ kaLct-
.'&l. rlt!* j;!; e\t i;t)

6135. Dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abu Syuraih
Al Ka'bi, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabd4 "Barangsiapa

beriman kepada Allah dan hari akhir hendaHah memuliaknn
tamunya, (memberikan) hadiahnya satu hai satu malam. Melayani
tamu itu selama tiga hai, dan sesudah itu adalah sedekah. Tidak
halal baginya untuk tinggal lama hingga memberatkannya. "

Ismail me,nceritakan kepada kami, dia berkata: Malik
menceritakan kepadaku... sarna sepertinya, dan dia menambahkan,
"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah
mengatalanyang baik atau diam".

;e \t d* 4t ,l;;":; o,i * Ck ori * f "j 
,r

os ui ,;3c ):i >v ;\r 1|ti eI 'a:i ok 'o; :JG *j
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;\r {iti lr, b:i ok ;i ,:;{b ?# ;\t {r)r, iu bi
' to 

,otr. oi 
'

.u4), rt' ti;"J1tri

6136. Dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairatr,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah

dan hari akhir, makn jangan menyakiti tetangganya, barangsiapa

beriman lcepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan

tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari aWir
hendaklah mengatakan yang baik atau diam."

,lnt Jt-, U d; :Jv 
^ft 

ti iur ,f , lG ;;. a1L ,f 4t "j *\, -* it Jy-, $;ntt ,sj * rirli')o i|i* aJ ,$f
'j't ,i*C ,rila\ ,4 u-r{ ,r:;tt f7'J; oL.,:fLi P

.C *"lt i#t? e:t);tsjU,i-
6137. Dari Abu Al Khair, dari Uqbatr bin Amir RA, dia

berkata, 'T(ami berkata, 'Watrai Rasulullah, sungguh engkau biasa

mengutus kami, lalu kami singgatr di suatu kaum yang tidak mau

menjamu kami. Apakatr pendapafinu tentang itu?' Rasulullah SAW

bersabda kepada kami, 'Apabila kalian singgah di suatu kaum, lalu

merelra memerintahknn untuk kamu apa yang layak bagi tamu maka

hendaHah kalian menerimanya. Jiko mereka tidak melalcukannya,

malra ambillah dari mereka hak tamu yang patut bagi mereka

(menunaikannya)'."

?., a,. z tot \,.,, 1.o,t 7o, 1,1, 1o, I oi1, .
P dt Je dL,e at o)cs oJ-f G) Oe a^l-' Gt ,f LS-Pjt ,f
';:r ,';4b ?Sl"-t; i-Qr: nu.bi os a ,JG'&,; *a'h,
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iAb lurbi os u3 ,+:r'J$|;vr prjr.r aq bT ok
, ,. ..., ,i-'o t ".-el.-sirp Sli;\r

6138. Dari Az-ztrhn, dari Abu SalamalL dari Abu Hurairah
RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa beiman l<epada

Allah dan hari akltir hendailah memuliakan tamunya, barangsiapa
beriman kepoda Allah dan hari akhir hendaklah menyambung
hubungan kekeluargaannya, dan barangsiapa beriman kepada Allah
dan hari akhir hendaHah mengatakan yang baik atau diam.,'

Keterangan lfadits:

Imam Bukhari mengisyaratkan batrwa kata dhatf (tamu)
terkadang digunakan untuk bentuk tunggal dan jamak. Adapun bentuk
jarrak yang menunjukkan jumlah yang terbatas adalah adhyaaf.
sedangkan bentuk jamak yang menunjrrkkan jumlah tidak terbatas
adalah dhuyuf serta dhiifu an.

,h3U S;i)r:jl;, i(;;l'owrt;i13ri i,g A, # rt j,6
":'* tq: 3y gtir;1 ;j, .ti ,r.* iu, Jtif, ,j.rbi ,1 i.; (Abu Abdiilah

berkata, "Dilcatakan 'huwa zaurun' [dia pengunjungJ dan ,ha.ulaa.i

zaurun' [mereka pengunjungJ. Kata dhaif artinya tamu-tamunya dan
para pengunjungnya, karena ia adalah bentuk mashdar sama seperti
lata qaum, ridha, dan 'adl. Dikatalan, 'maa'un ghaurun,, ,ma'aani

ghaurun', dan 'miyaah ghaurun"'). Saya (Ibnu Hajar) katakan,
pernyataan ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli
dan Al Kasynihani. Ia diarnbil dari perkataan Al Farra' dalam kitab
Ma'anil Qur'an sehubungan-firman Allatl dalam surah Al Mulk ayat
30, ti7 f3C'6ptltt f!:1 ,g (Katakantah: ,,Terangkantah kepadatat

jilu sumber air kamu menjadi kering".). orang Arab biasa
mengatakan,' md,a'un ghantr',' maa' aani ghaur,, dan, miyaah ghaur, .

Kata ghaur tidak mereka ubah ketika dalarn bentuk iamak dan
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muts(mno Ganda). Me,reka tidak nnengataket'ma'aani ghauraan' darr

tidak pula 'miyaah aghwaar'." la sama dengan kata zaur
(pe,ngmjrmg). Dikatakan, 'Mereka itru zaur fulan' dan'dhaif fulan',
yakni mereka itu tamu-tamu si fularq dan mereka para pengunjung si

fulan. Hal itu karena ia adalah mashdar sehingga digunakan seperti

kalimat, 'qaum 'adl' (kawn yang adil) dan 'qaum ridha' ftaum yang

ridha)." Ulama selainnya berkata, 'I(ata mur adalah bentuk jarnak

dari kafa zaa'ir seperti halnya kata raakib yang bentuk jamaknya

adalah rakb-" Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah perkataan Abu
Lrbaidah yang ditegaskan dalam btab Ash-Shihah.

i;u; i * c,ri iC F.,t'rJr iJr5 l'*it':'idt ,)tai.t (Ditratakan

'Al Ghau' adalah $umrr yang sedikit airnya dan tidak dapat
diperoleh dengan timba. Segala sestmtu yang engkau teperdaya

padanya naka disebut 'maghaarah'). Ini adalah perkataan Abu
Ubaideh Abu Ubaideh berkata pul4 "Ghaur adalah gha'ir (sumur

yang aimya habis kareira meresap). Sedangkan kata ghaur adalah

b€Nfuk masMar."

.tilt ;ritb ;t:J, b ,B 'j2ty gata 'tazaawant' artinya

condong. Ia berasal dari kata 'zantr'. Adapun lata 'azwar' artinya
sangat condong). Saya ({bnu Hajar) katakan, ia adalah perkataan Abu
Llbaidah ketika menafsirkan surah Al Kahfi ayat L7, ri1 ;,3:l 6n
#,rttri'# * i:tj'r>;ll, lOan kamu akan melihat matahai ketika

terbit, condong dari goa mereka ke sebelah kanan). Kata tazaawaru

artinya condong. Ia berasal dari kata zawar, berarti bengkok dan

miring. Kemudian Imrm Butfiari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pqtama, hadits Abu Syuraih, "Barangsiapa beriman kepada

Allah don hari aHrir hendaHah memuliakan tamunya." Adapun pada

jalur kedua disebutkan, *Ismail menceritakan kepada kard, Malik
666$qitekan kepada kami, sama sepertinya", yakni melalui sanad

yang srna
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,. ,. "ic;,:e!. )t (Atau diam). Imam An-Nawawi melafalkannya

dengan tanda dhammah pada huruf mim. Ath-Thufi berkata, 'I(ami
mendengamya dengan tanda kasrah pada huruf mim dan ia sesuai

qiyas seperti kata dharaba-yadhribu. Terjadi ke,musykilan sehubungan

pilihan pada kalimat, "Hendaklah mengatakan yang baik atau diam",
karena perkara mubah bila pada salah satu dari dua bagian itu, maka
konsekuensinya diperintatrkan sehingga menjadi wajib, atau dilarang

sehingga menjadi haram." Namun, hal ini dijawab bahwa kata
perintalr pada kalimat' hendaHah mengatakan' dan'hendaHah diam'
adalah pemberian izin secara mutlak, me,lrcakup yang mubah dan

lainnya. Namun, benar batrwa konsekuensinya perkara mubah adalah

bagus karena masuk dalam 'kebaikan'. Makna hadits tersebut adalah
jika seseorang akan berbicara hendaklah memikirkan terlebih dahulu.
Jika dia mengetahui bahwa pembicaraannya tidak mengandung
kerusakan dan tidak menyebabkan hal-hal yang haram maupun
makrutr, maka dia boleh berbicara. Apabila pembicaraannya

mengandung hal-hal yang muba[ maka sebaiknya diam agar tidak
menyeret kepada hal-hal yang haram atau makuh. Dalam hadits Abu
Dzar yang panjang dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban
disebutkan, # q It ai:r,l U * b {Jg '* ui (Barangsiapa

menghitung perlmtaannya termasuk amalannya, makn akan sedikit
perlrataannya kecuali pada apa yang penting).

Kedua, hadits Abu Hurairah tentang perkara tersebut yang

dinukil melalui dua jalur, pada masing-masing terdapat keterangan
yang tidak ditemukan pada yang lain. Masing-masing jalur ini sudah

disebutkan pada bab "Memuliakan Tetangga'' disertai perbedaan

redaksinya dan penjelasan maksudnya. Ath-Thufi berkata, 'Makna
zhahir hadits menyatakan bahwa iman hilang dari orang mengatakan

hal itu. Namun, ini bukan makna yang dimaksud, bahkan intinya
adalah penekanan larangan, seperti seseorang berkata, Jika engkau

anakku, maka taatilah aku', sebagai penekanan agar taat. Bukan
berarti ketika anak itu tidak taat, maka dia bukan anaknya."
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Ketiga, hadits Uqbah bin Amir, 'I(ami berkata, 'Wahai
Rasulullah, sungguh engkau mengutus kami dan kami singgah di
suafu kaum yang tidak menjamu kami'." Penjelasannya sudatr

dipaparkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya.

U: e'i oJV (Hadiahnya satu hari satu malam). As-Suhaili

berkat4 "Kata olt* diriwayatkan dengan tanda dhammah pada huruf

ra' sebagai subjek kalimat, tetapi diriwayatkan pula dengan tanda

fothah sebagai badal ftalimat pengganti), maksudnya "Memuliakan
hadiahnya safu hari safu malam".

,6* xi u; i; r.:i t6 i* u*l]lrt (Menjamu tamu adatah tiga

hari, malrn yang sesudah itu adalah sedekah). Ibnu Baththal berkata:

Malik pernah ditanya tentang hal itu, maka dia berkat4 "Hendaklah
dia memuliakannya dan melayaninya satu hari safu malam, dan tiga
hari adalatr menjarnu tamu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, terjadi
perbedaan apakatr tiga hari itu tidak masuk hari pertama atau

termasuk? Abu Ubaid berkata, "Hendaklah seseorang menanggung

hari pertama bagr tamu dengan jarnuan yang terbaik. Sedangkan pada

hari kedua dan ketiga dihidangkan kepada tamu makanan yang ada

dan tidak dilebihkan dari kebiasaan tuan rumah. Kemudian tuan

rumah memberikan kepada tamu bekal yang bisa digunakan seorang

musafir selama satu hari safu malam. Pemberian inilah yang disebut
'al jiizah' .Ia adalah sekedar yang bisa dimanfaatkan seorang musafu
dari satu persinggahan kepada persinggahan berikutrya. Perkara ini
disebutkan dalam hadits lain, iijoaf 'Ck t; ffilt ry|t @erilrnntah

al jiizah kepada para utusan sebagaimana yang biasa alat berilan
kepada mereka)."

Al Khaththabi berkat4 'Maknanya, apabila ada tamu yang

singgatr, hendaklah tuan rumah melayaninya dan memberikan

pelayanan lebih dari yang biasanya selama satu hari satu malam, dan

pada dua hari berikutnya dihidangkan apa yang ada sesuai kebiasaan

sehari-harinya. Apabila berlalu tiga hari, maka tuan rumah telah
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menunaikan hak tamunya dan apa yang diberikan kepada tamunya

adalah sedekah.

Dalam riwayat Abdul Hamid bin Ja'far, dari Sa'id Al Maqburi,

dari Abu Syuraih, yang dikutip Imam Ahmad dan Muslim disebutkan,
"^93 

?r- i{l.V: ,$ '# fr#, (Menjamu tamu adatah tiga hari dan

hadiahnya satu hari satu malam). Hal ini menunjukkan adanya

perbedaan dan didukung pernyataan Abu Llbaid. Ath-Thaibi
menjawab bahwa ia adalah kalimat baru untuk menjelaskan kalimat
yang pertama. Seakan-akan disebutkan, "Bagaimana

memuliakannya?" Beliau menjawab, "Hadiahnya..." bahwa dalaln

kalimat ini ada kata yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu

masa hadiahnya. Maksudny4 berbuat baik dan menjamunya adalah

satu hari satu malam. Oleh karena itu, riwayat ini dipahami untuk hari
pertama. Adapun riwayat Abdul Hamid dipahami untuk hari terakhir
sekedar bekal musafir untuk menempuh perjalanan satu hari satu

malam. Hal itu untuk mengamalkan kedua riwayat tersebut.

Mungkin juga maksud kata 'hadiahnya' untuk menjelaskan

keadaan yang lain, yaitu bahwa seorang musafir terkadang tinggal di
tempat yang disinggahinya. Keadaan seperti ini tidak dilebihkan dari
tiga hari. Terkadang pula dia tidak tinggal, maka disiapkan bekal yang

cukup untuk satu hari satu malam. Barangkali ini merupakan

pemahaman yang paling netral.

Penetapan setelah tiga hari dianggap sedekah dijadikan dalil
bahwa yang sebelumnya hukumnya wajib, karena maksud

menyebutnya sebagai sedekah adalah untuk membuat jiwa
meninggalkannya, sebab banyak di antara manusia -khususnya orang

kaya- merasa enggan makan sedekah. Adapun alasan mereka yang

tidak mewajibkan menjamu tamu sudah dipaparkan ketika membahas

hadits Uqbah. Ibnu Baththal berhujjah untuk menguatkan pandangan

yang tidak mewajibkan dengan kata "hadiahnya." Dia berkata,

"Hadiah adalah kemurahan dan kebaikan yang tidak wajib." Namun
hal ini ditanggapi bahwa makna 'hadiah' pada hadits Abu Syuraih
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tidak seperti pengertian yang biasa dikenal, yaitu apa yang diberikan
kepada seorang penya'ir dan utusan. Dalam kitab Al Awa'il
disebutkan batrwa orang pertama yang menamai hal itu sebagai

'hadiatr' adalatr salah satu pemimpin dari kalangan tabi'in. Maksud
'hadiah' dalarn hadits adalah memberikan kepada seseorang apa yang

me,ncukupinya sehingga tidak butuh yang lain. Saya (Ibnu Hajar)

katakan, pernyataan ini benar sehubungan dengan maksud hadits di
atas. Namun penamarn pemberian unfuk penya'ir atau selairunya

sebagai hadiah bukanlah perkara baru, berdasarkan hadits shatrih,

i! tSpi @erilah al jiizah ftadiahJ kepada para utusan), begpttr

pula sabda beliau SAw kepada AI Abbas, !)}ltt ,:'!i,3i ff ,arrpf ff
@dalrlcah aku memberimu, tidakkah alat mendermakan kepadamu,

dan tidakkah afu menghadiahkan kepadamu), lalu disebutkan hadits

tentang shalat tasbih. Hal ini menunjukkan penggunaannya dengan

makna tersebut bukan sesuafu yang baru.

'^+ij- ,i. 6:+ U;i-',tt 'i k 11 Qidak halal baginya tinggal

lo*o podonya hingga memberatknnnya). Kata yuf;rijalrz berasal dari

kata fuaraj artinya sempit. Sedangkan kata ats-tsawaa' artinya tinggal

di tempat tertentu. An-Nawawi berkat4 'Dalam salah satu riwayat

Imam Muslim disebutkan, 'it3i $ lUngga membuatnya berdosa),

yakni hingga menjerumuskannya dalam perbuatan dosa), karena

mungkin si tuan rumah mencela tamunya karena terlalu lama tinggal

di rumahny4 atau melakukan tindakan menyakiti si tamu, atau timbul
prasangka buruk terhadapnya. Semua ini berlaku jika masa menginap

itu bukan atas pilihan fuan rumatr, seperti tuan rumatr meminta kepada

tamunya agar me,nambah masa menginap atau tamu memiliki dugaan

kuat bahwa tuan rumah tidak keberatan bila dia lama menginap di

tempatnya. Ini disimpulkan dari sabdanya, "hingga memberatkawryt',

kare,na pengertiarurya apabila tidak memberatkan, niscaya tidak

mengapa.
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Dalam riwayat Ahmad dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Sa'id
Al Maqburi, dari Abu Syuraih disebutkan , iJ,6 sr*4i- C't lt'Jpa 6" &
L:,ii- rt{b H I i+ e- (Dikatakan, "Wahai Rasulullah, apakah yang

membuatnya berdosa?" Beliau bersabda, "Tinggal padanya
sementara dia tidak mendapatknn sesuatu untuk dihidangkannya".).
Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Al Hakim. Di dalamnya
terdapat kisatr Salman bersama tamunya ketika minta kepadanya agar

menambatr apa yang dihidangkan untuknya. Al*rirnya, Salman

menggadaikan tempat untuk bersuci miliknya karena hal itu.
Kemudian dia berkat4 "segala puji bagi Allah." Ibnu Baththal
berkata, "Bagr tamu tidak disukai tinggal setelatr tiga hari agar tuan
rumah tidak menyakitiryu, sehingga fuan rumah masuk kategori
orang-orang yang menyebut-nyebut sedekah untuk menyakiti
sipenerima." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini perlu ditinjau
kembali, karena dalam hadits disebutkan, "Apa yang lebih, maka ia
adalah sedekah." Pengertiannya apa yang ada pada tiga hari tidak
disebut sedekah. Lebih tepat bila dikatakan; agar tuan rumah tidak
menyakiti tamunya sehingga terjerumus dalam perbuatan dosa yang
sebelumnya mendapatkan pahala.

86. Membuat Makanan dan Memaksakan Diri untuk Tamu

*:, *L ht ,* Ut ;t :)v y.i'*'ar?L Gi ;. )'-r *
ttA *$rl)t ?i ui; ,$r3lt (l L* 1y .,t'>r1tst ;i oil- ,y
.6fur e*c'; A,(>r'-tJt it t;i ,UG epfia 6 :q) jvi
EL (t 6 :Jts .eG ;y S :Jw t1t;b';{b o$rUt l;t;t
.; :Jw 1g ,t;rLxsr it +; psr orS * ,JrG kU p
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:.reL',*a, ,r*'ae;'et:5";ttrirL 'i ;rttt di,ju .iyr

ht ,*;C, Ju .1L'6 or,F yLG,r2-;.*|*.^\r,b
'o:r* ,*r *a \, e'rlt Jut .:i u; ?i'{) #

.At ;rlA,bt, ar'-;A t LrL
6139. Dari Aun bin Abi IuhaifalL dari bapaknya, dia berkata,

'T.{abi SAW mempersaudarakan antara Salm61 dan Abu Darda,.
Salman mengunjungi Abu Darda' dan melihat Ummu Darda, tanpa
berdandan. Dia bertanya kepadanya 'Ada apa denganmu,. Dia
berkata, 'Saudaramu Abu Darda' tidak me,miliki hajat terhadap dunia'.
Abu Darda' datang dan membuatkan makanan untuk Salman. Dia
berkat4 'Makanlah, sesungguhnya aku sedang puasa,. Salman
berkata, 'Aku tidak akan makan hingga emgf,au makan'. Maka dia pun
makan bersama Salmal. Ketika malam hari Abu Darda' pergi untuk
shalat. Salman berkat4 'Tidurlah', maka dia pun tidur. Lalu dia
hendak pergi shalat namun Salman berkata, 'Tidurlah' dan dia pun
tidur. Ketika akhir malam Salman be*ata, 'sekarang shalatlah,.,, Dia
(Abu Juhaifatr) berkata 'I(eduan5ra pun shalat. setelah itu Salman
berkata kepadanya, 'sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu,
dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu merriliki hak atasmu, maka
berilah setiap pemilik hak akan haknya'. Dia datang kepada Nabi
SAV/ dan menceritakan hal itu kepadanya, maka Nabi SAW bersabd4
'Salman benar'. " Abu Juhaifah adalah Wahab As-Suwa'i dan disebut

juga Wahab Al Khair.

Keterangan lladits:

(Bab membuat malcanan dan memaksalcan diri untuk tamu).
Disebutkan hadits Abu Juhaifatr tentang kisah Salman dan Abu
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Darda'. Ia sangat jelas mendukung judul bab. Adapun perrjelasannya

sudah disebutkan pada pembatrasan tentang puasa.

-Ht ,.)is ,l.,iS, ai'aa,* $ 60" Juhaifuh adatah Wohab

As-Suwa'i, yaitu Wahab Al Khai). Maksudnya, dia biasa dipanggrl

Wahab A1 Khair. Pernyataan ini tidak tercantum dalam riwayat Abu
Dzar. Sehubungan masalah memaksakan diri untuk tarru disebutkan

juga dalam hadits Saknan, ,-ibn'dk'01'{-} *Vh, }b !, Jh 6W

(Rasulullah SAW melarang kami memaksal<nn diri wta* tunu)-

Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Al Hakim. Di dalamryra

disebutkan kisah Salman bersama tarnunya ketika minta tambahm

atas apa yang dihidangkan kepadanya sehingga menggadaikm teryat
bersuci miliknya. Kemudian tamu itu berkata, "Segala puji bagi Allah
yang menjadikan kami merasa cukup de,ngan apa yaflg diberikamya

sebagai rezeki bagi kami." Salman berkata kepadanp" "Sekirmya

engkau merasa cukup tentu ternpat bersuci milil&u tidak teqgadai."

87. Tidak Disukai Marah dan Panik di Sisi Tamu

K.ti oi t;izht'*",, k o.i i. ;;:Sr * r ot2L Gf r
l'"t'

C, Jt'6IbX,jp,U*i'* r;, *')r #.i6,ul r'rT
'':t'dbiu .;*? oi p
:)u \rl.y L; il $r-

'* \1- :Jw .it?G \'&ic

,:* U id ,:.3i .#:St

fi; a'Llu ,:*) y. ht *
.trZbt ,Jw,' ,i* *,.'irf t ,f},

11 ,Jd ,iio '.3.f, ;L \frr
a!, t ',r.: to.t2i .JJ*i .';-JtfYJ

tL t14t :Ju .$J'. t-', |* ;L 
"€ur',r; 

t; ,rju .rj;tr
,:J, 4'^ft i;,;t ,f;f" .4'"#r, t)*i {rie o\iy ,fr-,
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.r_ir, l{u .,;ry;tt:,Jri' ,i' rr, ,Jr- i* u;

6140. Dari Abu IJtsman, dari Abdurrahman bin Abu Bakar

RA, sesungguhnya Abu Bakar menjamu beberapa orang. Dia berkata

kepada Abdurr"abman, "[Jnrslah tamu-tamumu karena aku akan pergi

kepada Nabi SAW. He,ndaklatr engkau selesai menjamu mereka

sebelum aku datang." Abdurrahman bergerak dan menghidangkan

kepada mereka apa yang ada padanya. Dia berkata, "Makanlah
kalian." Mereka berkata, 'Dimana pernilik rumah kami?" Dia berkat4

'Makanlah kalian." Mereka berkat4 "Kami tidak akan makan hingga
pemilik rumah kami datang." Dia berkata, "Terimalah pelayanan kami

untuk kalian. Jika dia pulang dan belum makan, niscaya kami akan

bermasalatr dengannya." Mereka tetap tidak mau. Aku pun tahu dia

akan maratr kepadaku. Ketika dia datang aku menghindar darinya. Dia

bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Mereka mengabarkan

kepadanya. Dia (Abu Bakar) berkata, *Wahai Abdurrahman." Aku
diam. Kemudian dia berkata, "Wahai Abdurratrman." Aku tetap diam.

Maka dia berkat4 "Wahai Ghuntsar (orang dungu), aku bersumpah

atasmu jika engkau dengar suaraku hendaklah engkau datang." Aku
keluar dan berkata, "Tanyalah tamu-tamumu." Mereka berkata, 'Dia
benar, dia telah menghidangkannya kepada kami." Dia berkata,

"Kalian hanya menungguku, demi Allah, aku tidak akan memakannya

malam ini." Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan

memakannya hingga engkau memakannya." Dia berkata, "Aku tidak

pernah melihat keburukan seperti malarn ini, ada apa dengan kalian,

mengapa kalian tidak mau menerima makanan yang kami hidangkan?

Berikan makananmu." Dia membawanya, lalu diletakkan di
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hadapannya. Dia berkata, 'Dengan nama Allah, yang pertama untuk

syetan." Laiu dia makan dan mereka pun makan.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abdurrahman bin Abu Bakar

Ash-Shiddiq tentang kisah para tamu Abu Bakar. Hadits ini sudah

dijelaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Penetapan

marah diambil dari perkataan Abdurrahm*,'rp 'Jf-'^fi u;i 6ru,
pun tahu dia [Abu Bakar] akan marah kepadalat). Katayajidu berasal

dari kata 'al muujidah' artinya ghadzab (marah). Bahkan hal ini
disebutkan dengan jelas dalam jalur berikutnyq ;*. $ -*i lltu
Balmr pun marah).

88. Perkataan Tamu Kepada Temannya, "Demi Allah, Aku tidak
Makan hingga Engkau Makan.'

e't r)rit .* et ,y'-&L ,e.i er-y *
Dalam hal ini disebutkan hadits OO, ,*r* a*i Nrfi SAW.

I ie :uiiL \t ,*, F ,_r.i i. i;:St ib itt ot"L G.i *
,lt-, * ?rt ,k "',4i +';)i ,l *,e\'rt i p>, 1:,
6 :JG .^tlst -qt;bi 3i- 1 4" ;?'Gr : jl iGi* w
I'&, ;i')l r;ft -'re')l- * b?,aru' rfry.
6Lt .F G- ,Jd 6 Llatr ,;;br\'d*i Lo:)"J k
Y tf -uC;\t :i- '.;Jzlt;*bU ,'^*- &'ili \ i{;t
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6141. Dari Abu Utsman, dia berkata: Abdunatrman bin Abu

Bakar RA berkata, "Abu Bakar datang membawa tamunya -atau

beberapa tamunya- lalu dia b€rada di tempat Nabi SAW sampai sore

hari. Ketika dia datang ibukuberkat4 'Engkau tertatran dari tamumu -

atau para tamumu- malam ini'. Dia berkata, 'Apakah engkau belum

memberi mereka makan malam?' Dia berkata, 'Kami telah

mengfoidangkan kepadanya -atau kepada mereka- tetapi mereka tidak

mau 
-atau 

dia me,nolak-'. Abu Bakar marah dan mencaci serta

me,maki, lalu bersumpah tid"k akan memakannya. Aku pun

berse,mbunyi. Dia berkat4 'Wahai ghuntsar (orang dut gu)'.

Perempuan itu bersumpah tidak akan memakannya hingga dia

memakannya. Tamu atau para tamu juga bersumpah tidak akan

memakannya -atau mereka memakannya- hingga dia memakannya.

Abu Bakar berkata, 'seakan-akan ini berasal dari syetan'. Dia minta

dibawakan makanan, lalu makan, dan mereka pun makan. Tidaklalt

mereka mengangkat satu suapm melainkan bertarnbatr dari bawahnya

lebih banyak. Dia berkata, 'wahai saudara perempuan bani Firas,

apakah ini?' Aku berkat4 'srmgguh kese,nangan bagiku, ia sekarang

lebih banyak daripada sebelum kita makan'. Mereka pun makan dan

dikirimkan kepada Nabi SAIW den diceritakan batrwa beliau juga

me,makan makanan itu."
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Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Juhaifah unhrk
mensinyalir kisatr Abu Darda' dan salman, yang sudatr dijelaskan
pada pembahasan tentang puasa. Namun, judul bab ini dan riwayat
mu'allaq ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Hanya saja dia
menyebutkan kisatr para tamu Abu Bakar setelatr jalur yang
sebelumnya. Dari jalur ini dinukil secara ringkas. sulaiman yang
disebutkan dalam sanadnya adalah At-Taimi. Adapun pernyataannya,
'Yang pertama untuk syetan", artinya kondisi di mana dia marah
kepadanya dan bersumpah. pada pembahasan yang lalu zudah
dijelaskan makna lain yang tidak luput dari laitikan

89. Memuliakan yang Lebih Tua, dan yang Tua Lebih dahulu
Berbicara dan Bertanya

g)- /.e6,y tL,\t JT )u- /.* * *-*", i ,r*- r
';'ee3 ,W c, ir '"b oi;t::r; #t * Gi ;. ,b)
ib^A ,J*il i; iz y, ,Sfit eG;t'# 6 )#
*a ht * It jt,* c.r l*iJ:) -G;:r,W U,#1;t
?Ft kl'ok'r,,fiSr *?*'VC ii etr:* *i
?#t &,,,-#- JG .g.:t f ,*,, ie \t 'v at jut
,*t ;a \t ;* Ur iut )*(" ff c 5:k5 .g\r
U gG 'e'+ gq\-'r+t:, Js'_,i-'#ij'-*r'e'+ )6-i e ifr'S{ ,Jv .ij t :11 ,!t J;:,
'r!-.,, ,)L \t * lt Ji; is|; .\;t py ,.i,r j;1 t;_ :rjv
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6L42-6143. Dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar

(maula Anshar), dari Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Hatsmah,

keduanya menceritakan kepadanya, sesungguhnya Abdullah bin Sahal

dan Muhayyishah bin Mas'ud datang ke Khaibar dan berpisah di

antara kebun-kebun kurma, lalu Abdullah bin Sahal dibunuh. Maka

Abdurrahman bin Sahal serta Huwayyishatr dan Muhayyishatt

(keduanya adalah putra Mas'ud) datang kepada Nabi SAW dan

berbicara tentang sahabat mereka. Abdunahman -orang yang paling

muda di antara mereka- mulai berbicara. Namun, Nabi SAW

bersabda, "Tuakan yang lebih tua." Yahya berkata, 'Maksudnya,

hendaklah yang mewakili berbicara orang yang lebih tua." Mereka

pun berbicara tentang sahabat mereka. Maka Nabi SAW bersabda,

"Apaknh knmu mau membuktiknn pembunuhan salah seorang kamu -

atau sahabat kamu- dengan sumpah lima puluh orang dari lalian?"
Mereka berkata, 'Ya Rasulullah, suatu perkara yang kami tidak lihat."

Beliau bersabda, "Kalau begitu orang-orang Yahudi akan terbebas

dari tuntutan knmu dengan sumpah lima puluh orng dari mereka."

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mereka orang-orang kafir."

Akhimya Rasutullah SAW membayar denda unflrk mereka dari

dirinya sendiri.

Sahal berkata, 6(Aku mendapati seekor unta di arfiata unta-unta

tersebut, lalu ia masuk kandang milik mereka, dan ia menyepakku

dengan ftekin)ra."
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Al-Laits berkat4 Yahya menceritakm kepadaku, dari Busyair
bin Sahal. Yahya berkata: Aku kira dia mengatakaq 'Bersama Rafi'
bin Khadij." Ibnu Uyainah berkat4 Yatrya msnc€ritaktrr kepadakrl
dari Busyair, dari Satral saja-

,pt *.\, ;* yt J;t Ju:JG .i; hr ,*r; it *
r:t,6, p\Vrf j; tii7:. G.i ,/#tyriu ii*.rA;?i
F f ';;8ol'.)K,ftxi,6 e,r€; ,f,;*
6i .;ifit e ,'*) #ht ,)*'rlt ,sC dk-"n a" i,-t1
ir;i C :Js .:^t;J;it tlit "J d ei',vf t- ,Lrti u,i e *;
G',b t; :Jv .tk, k 'u lt-f ok W * i ,iirrl oi

.'6fr,G,ik K.rf r)'r).)i I Jot,
6144. Dari Ibnu Umar RA, dia O*"* Rasulullah SAW

bersabd4 "Beritahukan kepadafu tentang pohon yang
perumpamaannya seperti seorang muslim. Ia memberikan buahnya

setiap masa dengan izin Tuhannya, dan tidak menggugurkan

dedaunannya. " Terbetik dalam hatiku bahwa ia adalah pohon kurma
tetapi aku tidak suka berbicara sementara ada Abu Bakar dan g6*.
Ketika keduanya tidak berbicara, maka Nabi SAW bersabda, "fa
adalah pohon htrma." Ketika aku keluar bersama bapalCru (Umar),
maka aku berkata, "Wahai bapakku, terdetik dalam diriku bahwa
pohon itu adalah pohon kurma." Dia (Umar) berkat4 "Apa yang

menghalangimu untuk mengatakannya? Sekiranya engkau
mengatakannya, maka lebih aku sukai daripada ini dan ini." Dia (Ibnu
Umar) berkata, "Tidak ada yang menghalangiku, kecuali bahwa aku

melihatrnu dan Abu Bakar tidak berbicara, maka aku pun tidak suka
untuk berbicara."
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Keterangan Hadits:

(Bab memuliakan yang lebih tua, dan yang tua lebih dahulu

berbicara dan bertanya)" Maksudnya yang lebih tua usianya. Hal ini

berlaku jika mereka memiliki keutamaan yang sama. Jika tidak, maka

yang lebih utama dalam pemahaman dan ilmu lebih didahulukan

meskipun usianya lebih muda

Imam Bul*rari menyebutkan hadits Sahal bin Abi Hatsmah dan

Rafi' bin Khadij tentang kisah Muhayyishah dan Huwayyishatr. Hal

ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang qasaamah (sumpah

untuk membuktikan pembunuhan).

1a.
,;i;- e:b e.ilJt Jti (Al-Laits berknta: Yahya menceritakan

kepadaleu). Dia adalah Ibnu Sa'id Al Anshari. Busyair adalah Ibnu

Yasar. Riwayat mu'allaq ini dinukil oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi,

dan An-Nasa'i, dari hadits Al-Laits.

,r*'- (3:r, 'z* iil J't: (bnu (Iyainah berluta: Yahya

menceritakan kepada lcami). Dia adalah Ibnu Sa'id. Riwayat mu'allaq

ini dinukil dengan sanad yang maushul oleh Imam Muslim dan An-

Nasa'i dari hadits Ibnu Uyainah. Kemudian disebutkan hadits Ibnu

Llmar, "Beritahulcan kepadalu tentang suatu pohon yang

perumpamaannya seperti seorang muslim", yang sudah dijelaskan

pada pembahasan tentang ilmu. Seakan-akan Imam Bukhari mengutip

hadits ini untuk mengisyaratkan bahwa mendahulukan yang lebih tua

dilakukan jika terjadi kesarman dari sisi lain. Adapun bila orang yang

lebih muda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang yang lebih tua,

maka tidak ada larangan baginya untuk berbicara di hadapan orang

yang lebih tu4 sebab Umar me,lryesali tindakan anaknya yang tidak

berbicara dengan alasan kare,na adaUmar dan Abu Bakar.
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90. Syair, Raiae dan [udaa' yang Diperbolehkan dan yang tidak
Disukai

Sr:ltfu-)i,y Cfto t6
)-A.tl 'j {, ,ts1iriir W-ir;\ti1 ,15,

fyi itr t:jii: eu,;rQt tki t*;i'u;tt \ .Afur 6tjra-
.O&*'si,* ojt,'&: tru! 6 ri;. 6 tllfrag

.i)** ,i ,f G1r& i.t ;u
Dan firman Allah, "Dan penyori-p"nyoi, itu'diilorti oleh

orang-orang yang sesat. Tidakl<ah l<amu melihat bahwasanya mereka

mengembara di tiapiiap lembah, dan bahwasanya merekn suka

mengatakan apa yang merelca sendiri tidak mengerjakan (nya)?

kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal
shalih dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan

sesudah menderita kezhaliman. Dan orang-orang yang zhalim itu
kelak almn mengetahui ke tempat mana merelca akan kembaft. " (Qs.

Asy-Syu' ara a' 126): 224-227)

Ibnu Abbas berkata '?ada setiap perkataan sia-sia mereka

tenggelam."

,<it i.ot,tli ;1t * ; F f G?i ,;rG?s)^!)r e
f ';';i"oi;7f o;".*; )?trt i,#'St''?Ll;?f

:^1+ rbt;l\16'{, *c?rt ,k lt J;r'oitpl
6145. Dari Az-Ztthi, dia berkata: Abu Bakar bin

Abdurrahman mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Marwan bin AI
Hakam mengabarkan kepadanya, Abdurratrman bin Al Aswad bin
Abdu Yaghuts mengabarkan kepadanya, sungguh Ubay bin Ka'ab

,t

FATIIUL BAARI _ 455



mengabaxkan kepadanya, bahwa R.asulullah SAW bersabda,

" Sesungguhnya s ebagian sy a' ir adal ah hilcrnah. "

*:, *L \t -V Ut,;.,i ; 6:rL U* ; ; );\t o"
4/

,Jut &|qb',;1t';' tbl ,L c6b;

,j c it ,F e., Ht V\\\*:i'#
6146.Dari Al ;;* bin Qais, dia berkata: Aku mendengar

Jundab berkatq 'I(etika Nabi SAW sedang be{alan tiba-tiba

tersandung batu dan jarinya berdarah, maka beliau bersabda:

Engkau hanyajari yang berdarah,

di jalan Allah apa yang engknu alami.

'#.s b:bi,*r;r'iit *'at J$ ^uhr *>ri;-* ci *
U.^Xi',,t{r .Jyt:.3r yi G *? "f 

'tf ,#;if ;Ui ,Ao

'e|:ltgLst 
o.i

6147. Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, "Kalimat

paling benar yang diucapkan penya'ir adalah perkataan Labid,

I(etahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil'. Hampir-hampir

Umayyah bin Abi Ash-Shalt masuk Islam."

),, t J z zz
al)l clf-,r n,

/ ,6.ip
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;lv \r3,G okr,j6 - r,tlti::^'u q:"i 'tf ,g?\r

" 
'-' 'tiu ,H- Jy:.)-*- ?y

q* l) d:t:;.t:
'-^6.,, d?, ulv tf irr.\r ifi ,*3 11Uit4'yov

.tit

.t tI; .Qu', vl v ,.* titGtJJ l- ..t - .. 1., t, ,.

u ,G tju {6!ut ui ;1 ,*., ;r, ht * ht J;) j6
! ,!,t ; U'*, ,r?t',y ,trtiui .itr 1b;' ,i6 .fi'Yt
-t t J'i,it:,; -eG, g.ai,F i+at'p t{u,Sv . *, rE ti
trli'rlr'#'e; urut i';rt o6t &i A' |efib t1;3 hr Lt

& ,it;it yy 6 ,*, ;a ?" ,k )t J;, ,Sw .i:$ Sr;

;t * $u y;Ul e ,iG .p )L :tjv r;,s; io."isi'.6riryn;/1 
,*, *\,',k !,J;,i* -#\#

ili .'ai tl :Ju yij;;, W,e ]i ,;ur J;, t;- 1h; jg

e;i ,x1.htr,e-:r*- y' J:G; ,lr.s. g lG:ri ok ;7r3G
I z Dt

u;11 :'+J7 Jv t;:; t5 ,4'ot; tG ', aGG * -,r;i
c4,i-J!" tU t :u). Ju" .+a'p, *'ht J* :t J;,
;iv ,'ai {iG; ,i,1 .fu L+ bc'o( rp; ;i:, ol u
* nt J;, Jt,i .:6rt:;\i -iir ,j +?rLxrL<i;L*

6.111 6Ult';'";di
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tA c/4 .4l -a-*--.alE /- . ,
,*'t *a\t
4 -z t ',t -. I

rJ-ab*r J-b\.aJ

'*J t-q-- q-
L,,-. (_ J

6148. Dari Yazid bin Abi llbaid, dari Salamah bin Al Akwa',

dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaibar. Kami

berjalan di malam hari. Seorang laki-laki di antara rombongan itu

berkata kepada Amir bin A1 Akwa', 'Tidakkah engkau

memperdengarkan kepada kami sebagian dendanganmu?' Adapun

Amir adalah seorang laki-laki penya'ir, maka dia turun dan melakukan

hudaa' (dendangan) untuk rombongan itu. Dia berkata:

Ya Allah,lcalau buknn Engkau, kami tidakmendapat petunjuk,

tidak bersedekah dan tidak pula shalat.

Berilah ampunan apa yang kami lalcukan sebagai tebusanmu,

teguhkan kaki kami jika bertemu musuh,

dan limpahkan ketenangan lcepada kami.

Sesungguhnya bila karni diseru maka kami datang,

dengan seruan itu mereka menentang kami.

Rasulullah SAW bersabda, 'siapakah penuntun ini?' Meteka

menjawab, 'Amir bin Ai Akwa'. Beliau bersabda, 'Semoga Allah

merahmatinya'. seorang laki-laki di antara rombongan itu berkata,
.Telah tetapkah atasnya hal itu wahai Rasulullah? sekiranya engkau

menyenangkan kami dengannya'." Beliau berkata, "Kami datang ke

Khaibar dan mengepungnya hingga kami ditimpa kelaparan yang

hebat. Kemudian Allah menaklukannya atas mereka. Ketika manusia

berada di sore hari penaklukan, mereka menyalakan api yang sangat

banyak, rnaka Rasulullah SAW bertanya, 'Ada apa dengan api-api

ini? Untuk apa kamu menyalakannya?' Mereka berkata, 'Untuk

memasak daging'. Beliau bertanya, '(Jntuk daging apa?' Mereka

menjawab, 'Untuk daging keledai jinak'. Rasulullah SAW bersabda,

'Tumpahkan dan pecahkan'. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai
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Rasulullall ataukah kita menumpahkannya dan mencucinya'. Beliau
berkat4 'Atau seperti itu'. Ketika onmg-orang telatr bertemu, saat itu
pedang Amir sedikit pendek, dia mengayunkannya kepada seorang
Yahudi rmtuk menebasnya, tetapi ujung pedangnya kembali
kepadanya den menimpa lutut Amir, sehingga dia meninggal
kare,nanya." setelah mereka kembali, Salamah berkat4 "Rasulullah
sAw melihatkuberrrajah munrng. Beliau berkata kepadaku, 'Ada apa
denganmu?' Aku berkat4 'Bapak dan ibuku sebagai tebusan
unfukmu. Mereka me,ngatakan Amir gugur amalannya,. Beliau
bertany4 'Siapa yang ,nengatakannya?'Aku berkat4 .Fulan, fulan,
fulan, d^n Usaid bin Hudhair Al Anshari'. Rasutullah SAW bersabd4
'Telah dusta siapa yang mengatakannya, sungguh baginya dua

pahala -lalu beliau me,ngumpulkan dua jarinya- dia seorang yang
berjihad dan mujahid. Sedikit orang Arab tumbuh sepertinya,.,'

ht * U, J :Jv &?nr *>r,Iy i "J * d* ,tf *
,:,Gi n:,!;J-i ,j* .# ?l'"n-; f.,r.',F ,c'e; ,lL

*,t ,11}i, *',4, '&!' :d>\i. !1 JG .4AL G? '!:i;
,1L 6$.rk*'g i ,;e?

6l4g.Dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik RA, dia berkata,
'Nabi sAw datang kepada sebagian istrinya 

-dan bersama mereka
Ummu Sulaim- lalu bersabd4 'Kasihan engkau wahai Anjasyah,
perlahan dalam menuntun knca-kaca'. " Abu eilabatr berkat4 .Nabi

sAw berbicara dengan satu kalimat ymg jika diucapkan salah
seorilng kaliaq niscaya kalian akan mencelanya."

Keteransan Eadits:

Pada dasarnya Sya'ir adalatr nama sesuafu yang halus.
Kemudian kata ini digunakan unfuk perkataan yang berirama dan
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bersajak. Ar-Raghib berkata, "sebagian orang kafir mengatakan

tentang Nabi SAW batrwa dia adalah seorang penyair. Beliau SAW

mereka sebut demikian, karena adanya kata-kata berirama dan

bersajak yang tercantum dalam Al Qur'an." Dikatakan pula bahwa

maksud mereka menyebut beliau SAW sebagai penya'ir adalah

mengatakannya sebagai pendusta, sebab kebanyakan yang dikatakan

para penyair adalah dusta. Oleh karena itu, dalil-dalil yang dusta biasa

disebut sya'ir. Ada ungkapan tentang sya'ir, "Sya'ir paling bagus

adalah yang paling dusta." Hal ini dikuatkan fi.rman Allah dalam surah

Asy-Syu'araa' ayat 226, tjrll- I 6 li/ '#t (mereka sukn

mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjalmnnya). Adapun

pendapat pertama dikuatkan oleh definisi sya'ir, yaitu ucapan yang

sengaja dibuat berirama dan bersajak. Dengan demikian, kata-kata

yang berirama dan bersajak secara kebetulan tidak disebut sya'ir.

Rajaz adalatr salatr satu bentuk sya'ir menurut mayoritas.

Sebagian mengatakan, rajaz bukan sya'ir, sebab penggabah rajaz

disebut 'raajiz' bukan 'syaa'ir' (penya'ir). Jenis ini disebut rajaz'

karena interval nadanya sangat berdekatan dan lisan bergerak cepat

dalarn melantunkarurya. Dikatakan 'rajaza al ba'iir', artinya langkah-

langkatr unta itu saling berdekatan dan bergoncang karena lemahnya.

Hudaa'adalah menuntun unta dengan dendangan tertentu dan

umumnya menggunakan rajaz. Namun, terkadang juga menggunakan

jenis sya'ir yang lain. Oleh karena itu, ia disebutkan setelah sya'ir dan

rajaz. Sudah menjadi kebiasaan unta bahwa ia mempercepat jalannya

bila dilantunkan dendangan tertentu.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang shahih dai
Thawus secara mursal, dan disebutkan Al Bazzat melalui sanad yang

maushul dari Ibnu Abbas, hadits mereka saling bercampur satu sama

lain, "sesungguhnya orang pertama melakukan foudaa' terhadap unta

adalah budak milik Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Dia

sedang mengurus unta milik Mudhar, tetapi melakukan kekeliruan

sehingga tangannya dipukul oleh Mudhar, maka dia merintih
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kesakitan sarnbil me,ngatakan 'yaa yadaah... yaa yadaah' (duhai

tanganku... duhai tanganku). Kebetulan dia memiliki sura yang

merdu. Ketika mendengar swranya tiba-tiba rmta mempercepat
jalannya. Itulah awal mula terjadinya fuudaa'." Ibnu AMil Barr
menukil kesepakatan yang membolehkan foudaa'. Dalam pendapat

sebagian ulama madzhab Hanbali terdapat asumsi adanya perselisihan

tentang itu. Namun, mereka yang tidak memperbolehkannya tertolak
de,ngan adanya hadits-hadits yang shahih. Dimasulkan dalam kategori

f;udaa' adalah perbuatan jama'ah haji ymg berdendang untuk
memotivasi jarna'ah mempercepat perjalanan dengan me,nyebut

Ka'bah dan hal-hat lain. Serupa dengannya apa yang dide,ndangkan

untuk memotivasi prajurit untuk bertempur. Termasuk di antaranya

nyanyian perempuan unfuk menenangkan anaknya dalam ayunan.

o4lt y A 6 ;'li -oritil,W.)r;1.sq :{,}j grrman

Allah, "Dan penya'ir-penya'ir itu diilaii oleh orang-orang yang
sesat. Tidall<ah engkau perhatikan mereka mengembara di tiap-tiap
lembah"./. Dalam riwayat Karimah dan Al Ashili disebutkan hingga
akhir suratl Sementara dalam riwayat Abu Dzar di antara dua ayat itu
terdapat kalimat, "dan firman-Nya", tambahan ini pada dasamya tidak
dibutuhkan. Para ahli tafsir berkata, 'Maksud 'pe,nya'ir-penya'ir'
adalah para penya'ir kaum musyrikin. Mereka diikuti manusia-
manusia yang sesat, syetan-syetan, dan jin-jin pembangkang unfuk
mengutip sya'ir-sya'ir mereka, sebab orang yang sesat tidaklah diikuti
kecuali oleh orang-orang yang sesat sepertinya." Ats-Tsa'labi
menyebutkan sebagian nama merek4 yaitu Abdullatr bin Az-Z*rb'ari,
Hubairah bin Abu Wahab, Musafi', dan Amr bin Abi Umayyah bin
Abi Ash-Shalt. Sebagian mengatakan ayat ini turun berkenran dengan

dua penya'ir yang saling mencela dalam sya'ir mereka. masing-
masing memiliki kelompok pendukung dari kalangan yang sesat lagi
dungu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam llrtab Al Adab Al Mufrad
dan Abu Daud, dari jalur Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu
Abbas, tentang firman-Nyq tttk- f r; -.t; 4r- olinir r#-it*lti
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(Penya'ir-penya'ir itu diilatti oleh orang-orang yang sesat 
-hingga

firman-Nya- apa yang mereka tidak kerjalan), dra berkata, 'Maka
dihapuskan dari hal itu dan diberi pengeculian seraya berfirman,

'Kecuali orang-orang beriman...' hingga akhir ayat." Ibnu Abi
Syaibah meriwayatkan pula 

-melalui 
jalur mursal- dia berkata,

"Ketika turun ayat'penya'ir-penya'ir itu diilodi oleh orang-orang
yang sesat', maka datanglah Abdullatr bin Rawahah, Hassan bin

Tsabit, dan Ka'ab bin Malik sarnbil menangis. Mereka berkat4

"Wahai Rasulullah, Allah menurunkan ayat ini dan Dia mengetahui

kami adalalr para penya'ir." Maka beliau bersabda, "Bacalah yang

sesudahnya, 'kecuali orang-orang beriman', yakni kalian. 'Mereka

mendapatlran kemenangan sesudah menderita lcezhaliman', yakni

kalian". As-Suhaili berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan tiga

orang itu. Hanya saja tidak disebutkan secara transparan agar

mencakup juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka."

Ats-Tsa'labi menyebutkan Ka'ab bin Zuhair bersama tiga orang itu.

Narrun, keterangannya ini dinukil tanpa sanad.

o*H / F A ,/V'i.t ,Sri (Ibnu Abbas berkata, "Pada

setiap perkataan sia-sia mereka terjerumus'). Bagian ini dinukil lbnu

Abi Hatim dan Ath-Thabari melalui sanad yang maushul dari

Muawiyah bin Shalih, dari, Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, )ti ,F ug @ada setiap lembah), dia beliau

berkata, "Artinya pada setiap perkataan sia-sia." Sedangkan firman-

Nya, ,rrogi (Mereka mengembara), dia berkata, "Artinya terjerumus

kedalamnya." Illama selainnya berkata, "Kata o;* (mengembara)

artinya mengatakan pada yang dipuji atau dicela, apa yang tidak ada

pada diri mereka, maka mereka seperti haa'im, yaitu orang yang

menyelisihi maksudnya.

4 6|fi 6 (Apo yang tidak disukai darinya).Ini adalah bagian

lain dari kalimat "apa yang diperbolehkan". Kesimpulan pendapat

ulama tentang batasan sya'ir yang diperbolehkan adalah tidak boleh
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sering dilakukan di masjid tidak mengmdung celam, dan tidak

mengandung pujian atau dusta Meiryebrs-nytbut keindahm orang

tertentu tidak hdal. Namun, Ibnu AMiI Brr meny=brdka ijma' yang

membolehkannya meski keadaannya seperti itu Dia berdalil de,ngan

hadits-hadits di bab ini dan yang selaimya Dia beralasm dengan

sya'ir-sya'ir yang dilantunkan di hadapm Nabi SAW atau atas

permintaan beliau dan beliau mengingkarin)"a Saya (Ibnu Hajr)
katakan, Ibnu Salyidinnas (Erailfi pua guru kami) telah

mengumpulkan satu jilid kitab tentang nelna-nnna sahabat yang telah

dinukil dari mereka sya'ir khusus bertaitm de,ngu Nabi SAW. Pada

bab ini disebutkan pula lima hadits ymg menrmjnkkan bahwa hal ihr

diperbolehkan. Sebagiannya menjelaskm sociara rinci antara yang

disukai dan png tidak disukai. Imam Butfini memberi judul dalam

btab Al Adab Al Mufrad bab 'Sya'ir yang tidak disukai", lalu dia

menyebutkan hadits Aisyah yang dinisbafkm kepada Nabi SAW, 'oi

ArZ,Lr"ifr jrd'tglr'i-; urilr 
'n}iit 1*"r-grrnnln marutsia paling

besar &tstanya adalah penya'ir yutg nacela sudu kobilah sacara

lreseluruhan). Sanad hadits irrr hasot Ibnu Majah meriwayatkannya

melalui jalur ini dengan r€daksi, 
'-d$r 

6{l.Yl-E.i AbJl:ti-l uldt'nlZl
Ai'\ fOrang paling besar &tstanya odolah sxoorumg mencela orang

lain, lalu orang yang dicela iu mencela kabilah si pencela seaara

lreseluruhan/. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban-

Imam Butfiari meriwayatkm dalam kitab Al Adab Al Muftad

dari Aisyalu diabertata, '*t €, ii2'S3St I ,4'.i*'i3 + iA,
q.t'i$|gi:tjfi qi 

'ir;r,f #! i.f Pbi;-i:(sya'iradayang
bagus dan ada yang bun*. Ambillah yotg fugtts don tinggalkan yang

buruk. Sungguh aht telah meriwayatkan sya'ir Ka'ab bin Malik di
antaranya satu htmprulan sya'ir yang terdiri dari 40 bait). Sanad

riwayat ini hasan- Bagran awalnya diriwayaftm Abu Ya'la dari

Aisyatr yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Imrm lrrkhari
meriwayatkannya dalam btab Al Adab Al l,Iufrad darr hadits
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Abdullalr bin Amr, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, l*';A'

i#, # '4i ,?x3' ** ti;i ,;t6Jt (sva'ir sama dengan

perlrntaan, yang baik darinya seperti yang baik dari perkataan, dan

yang buruk darinya seperti yang buntk dari perkataan). Sanad

riwayat ini lemah. Ath-Thabarani meriwayatkannya juga dalam kitab

Al Ausath, lalu dia berkata, "Tidak dinukil dari Nabi SAW kecuali

melalui sanad ini." Kemudian perkataan ini masyhur dinukil dari

Imam Syaf i. Ibnu Baththal hanya menisbatkan kepadanya sehingga

dianggap sebagai suatu kelalaian. Al Qurthubi mencela sejumlah

ulama madzhab Syaf i yang hanya menisbatkan perkataan itu kepada

Imam Syaf i. Namun, pandangan para ulama tersebut diikuti juga

oleh Ibnu Baththal (salah seorang ulama madztrab Maliki). Ath-

Thabari meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Atha' tentang [udaa', sya'ir, dan nyanyian, maka dia berkata,

'Tidak mengapa selama bukan berupa perkataan yang keji'."

Hadits peframa, diriwayatkan dari Abu Al Yaman, dari

Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari

Marwan bin Al Hakam, dari Abdunahman bin Al Aswad bin Abdu

Yaghuts, dari Ubay bin Ka'ab.

,*'jt r3 i. ilJ i ,{."1 e-llJ, C @ari Az-zuhri, Abu Batar

bin Abdurrahman mengabarkan kepadaht). Maksudnya, Ibnu Al
Harits bin Hisyam Al Makhzumi. Pada sanad ini terdapat empat

tabi'in Quraisy Madinah dalam satu deretan. Az-zlfin adalah seorang

tabi'in junior dan begitu pula Abu Bakar, lalu orang-orang di atas

mereka termasuk pemuka tabi'in. Marwan dan Abdunahman memiliki

keistimewaan karena bertemu Nabi sAW, tetapi dari segi riwayat

keduanya tergolong tabi'in. Pada pembahasan yang lalu disebutkan

bahwa Abdunatrman sempat melihat Nabi SAW dan karena itu beliau

digolongkan sebagai sahabat. Demikian juga sebagian mereka

memasukkan Marwan dalam golongan sahabat, karena dia sempat
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mendapatkan masa beliau SAW. Semua itu sudah dipaparkan pada
pernbatrasan tentang syarat-syarat.

Terjadi perbedaan pada Az-Zrfii dari segr sanadnya.
Kebanyakan mengatakan seperti dikatakan Syu'aib. Sementara

Ma'mar me,ngatakan dalam riwayat masyhur darinya "lDari Az-Zlthi
dari Urwah" sebagai ganti "Abu Bakat'' dan dinukil secara maushul.

Adapun Ibnu Abi Syaibah mengutip dari Ibnu Uyainah, 'Dat'r Az-
Zrubri, dari Urwah" dengan sanad yang murscl. Rabah bin Abi Zaid
mengutip dari Ma'mar dengan versi yang sama seperti riwayat
mayoritas. Demikian juga yang dikatakan Hisyam bin Yusuf dari
Ma'mar. Narnun, Abdunahman bin Al Aswad berkata 

-begitu 
pula

dikatakan Ibrahim bin Sa'ad-, 'Dari Az-Ztrhi." Lal:u Yazid bin
Harun mengutip dari Ibrahim bin Sa'ad seraya menghapus Marwan
dalam sanad-ny4 tetapi yang benar adalah versi yang
menyebutkannya.

't+ 
iU 'U 'ttt (Sesungguhnya sebagian sya'ir adalah

hibnah). Maksudnya, perkataan yang jujur dan be,nar. Dikatakan, asal

kata hikmah adalah mencegah. De,ngan dernikian, artinya di antara

sya'ir terdapat perkataan bermanfaat yang mencegatr kedunguan. Abu
Daud mengutip dari riwayat Shalfir bin Abdullah bin Buraidatr, dari
bapaknya, dari kakeknya , 'u bl ,ih'pt *V ?0, 

"p i' Ji:) 'd*
rV )?, 'u'or,Gi ,il.lr 'u'or,ip #' 'u'op ,t:;a 9r4t 1,ttcu

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya sebagian
bryaan [perkataan yang indahJ adalah sihir, sebagian ilmu adalah
lrebodohan, sebagian sya'ir adalah hilonah [nasehat dan
perumpamaanJ, dan sebagian perkataan adalah beban firarena
diucaplan lrepada orang yang tidak menginginkannyal ".).

Sha'sha'ah bin Shuhan berkata, 'R.asulullah SAW benar."
Maksud "Sesungguhnya sebagian bayan [kata-kata yang indahJ
adalah sihif'adalah seseorang mengambil hak orang lain, dan dia
pandai bersilat lidah dibanding pemilik hak, maka dia pun menyihir
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orang-orang dengan kemampuannya berbicaranya sehingga berhasil

me,ngambil hak tersebut. Sedangkan makzud "Sesungguhnya sebagian

ilmu adalah kebodohan", adalah seoftmg yang berilmu dibebani

kepada ilmunya apa yang dia tidak tahu sehingga dianggap bodoh

karena hal ifu. Maksud 'sesungguhnya sebagian sya'ir adalah

hilonah", adalatr sebagian sya'ir itu benrpa nasehat-nasehat serta

perumpamailn yang dapat dijadikan pelajaran oleh manusia.

Sedangkan maksud "sesungguhnya sebagian perkataan adalah

beban", adalah seperti engkau me,ngucrykan perkataan kepada orang

yang tidak menginginkan perkataan itu

Ibnu At-Tin berkata "Iogikmva bahwa sebagian sya'ir bukan

seperti itq karena kala'min' (;) menmjut&m arti sebagian. Dalam

hadits Ibnu Abbas yang dikutip Imam Bulilari dalam btab Al Adab Al
Mufrad, Abu Daud, At-Tirmidzi --dan dia me,ngroggapnya hasan-
dan Ibnu Majah de,ngan redaksi, * ft ';rr'rtl. (sesungguhnya

sebagian sya'ir adalah hibnah). Begitu pula diriwalratkan Ibnu Abi

Syaibah dari hadits Ibnu Mas'ud. Dia meriwayatkannya juga dari

hadits Buraidah sama sepertinya- Ibnu Abi Syaibahmeriwayatkan dari

Abdullah bin LJbaid bin Umair dia berkata Abu Bakar berkatq

"Terkadang seomng penya'ir me,ngucapkan perkataan yang bijak."

Ibnu Baththal berkatq *Apa yang terdapat dalam sya'ir dan

rajaz berisi dzikir kepada Allah, me,ngagungkan-Ny4 mengesakan-

Nya, mengutamakan ketaatan kepada-Nya, dan kepasrahan untuk-

Nya, maka ini adalah baik dan dianju*an. Inilah yang dimaksud

dalam hadits sebagai hilqnah. Se,me,ntara yang berupa kedustaan dan

kekejian, maka ia adalah sya'ir yang tercela"

Ath-Thabari berkatq '?ada hadits ini terdapat bantahan bagi

yang tidak menyukai sya'ir seqra mutlak seraya berhujjah dengan

perkataan Ibnu Mas'ud, 9tial1ilr $ri'F, ($ya'ir adalah seruling

syetan). Begitu juga riwayat dari Masruq bahwa dia membuat

permisalan dengan menyebut bagran awal sya'ir, lalu diam. Dia
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berkata, 'Aku khawatir meirdapatkan sya'ir dalam catatanku'. Serta

riwayat dari Abu Umamah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, 3f

F 6j i'i ,rr'? d,hy'u.1 ,5,6 ,r:\t ;r't ;f U ,.Jt-{x"ti*o rux
diturunlran ke bumi, maka ia berkata, "Ya Tuhanla4 jadikan untukhr

Qur'an." Allah berfirman, "Q"ur'anmu adalah sya'ir")-" I^alu Ath-

Thabari me,njawab semrn dalil ini dengan mengatakan bahwa ia

adalatr riwayat-riwayat yang lemah. Apa yang dia katakan adalah

benar. Dalam hadits Abu Umamah terdapat Ali bin Yazid A1 Hani',

seorang periwayat yang lerratr. Kalaupun dikatakan riwayafirya kuat
maka dipahami de,ngan arti berlebihan dan memperbanyak

melantunkan sya'rr, seperti akan disebutkan setelah satu bab. Yang

menunjul&an diperbolehkannya sya'ir adalah semuahadits di bab ini.

Imarn Bulfiad meriwayatkan dalam btab Al Adab Al Mufrad

dari Amr bin Asy-Syari{ dari bapalary4 dia berkat4 e'4, df-r;,A,\

*s ^w'ttu:$ rF t*rti;.illr d i *l f ',y pi *?s ytrooi sAW

meminta lrepadafu melantunkan sya'ir Umayyah bin Abi Ash-Shalt.

Alat pun melantunkannya hingga mencapai seratus sajak). Dari

Mutharrif dia berkat4 eer{ku metremani Imran bin Hushain dari Kufifi
ke Bashrah. Jarang sekali dia singgatr di suatu tempat melainkan

melantunkan sya'ir kepadaku." Ath-Thabari menukil melalui sanad-

nya dari sejumlah pemuka sahabat dan tabi'in bahwa mereka

menggubah sya'ir dan melantunkannya serta minta dibacakan. Imam

Bulfiari mengutip pula dalam htab Al Adab Al Mufrad dari Khalid

bin Kaisan, dia berkata, "dku berada di sisi Ibnu lJmar, lalu Iyas bin
Khaitsamah be,rhenti di hadapannya dan berkata 'Maukah aku

lantunkan sya'ir rmtukmu?' dia berkat4 'Baiklalr, tetapi jangan

engkau lantunkan s5ra'ir kepadaku kecuali yang bagus." Sementara

Ibnu Abi Syaibah meirgutip melalui sanad yang hasan dari Abu

Salamah bin Abdurrahman, dia berkat4 '?ara satrabat Nabi SAW

tidak menyimpmg dan tidak pula berlebihan. Mereka biasa saling

melantunkan sya'ir di majlis-majlis mereka dan me,nyebut urusan
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jahiliyah. Apabila salah seorang mereka menghendaki urusan

agirmanya, maka bagian dalam kelopak matanya berputar." Dari jalur

Abdunahman bin Abi Ba1aah, dia berkata, "Aku pernah duduk

bersama satrabat-sahabat Rasulullah SAW dengan bapaklru di masjid.

Mereka pun saling melanfunkan sya'ir dan menyebut perkara

jahiliyah."

Diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan At-

Tirmidzi -dan dia menganggapnya shahih- dari Jabir bin Samurah,

"Biasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW saling mengingat sya'ir

dan cerita jatriliyah di sisi Rasulullah SAW. Namun, beliau tidak

melarangnya bahkan terkadang tersenlntm."

Hadits kedua, diriwayatkan dari Abu Nu'aim, dari Su$an,

dari Al Aswad bin Qais, dari Al Aswad bin Qais, dari Jundab. SuSan

yang dimaksud adalah Ibnu Ats-Tsauri.

tr* 'rir3 (Aht mendengar Jundab). Dalam riwayat Abu

Awanah dari Al Aswad yang terdahulu di bagian awal pembahasan

tentang jihad disebutkan, "Jundab bin Suffan Al Bajali."

,*- *i t \, e'd, W. (Ketitra Nabi sAW sedang

berialan). Dalam riwayat Abu Awanatr disebutkan, g,t3"i,it f.e. Og

(Beliau berada pada sebagian peristiwa). Lalu dalam riwayat Syu'bah

dari Al Aswad disebutkan,g:tJ,olr il.U; (Beliau keluar untuk shalat).

Ath-Thayalisi dan Ahmad T*gott dalam riwayat Ibnu Uyain+, d*i
Al Aswad, dari Jundab, )b ,i'*j # il' ,p 4t t * g*"
pernah bersama Nabi SAW dalam goa).

,i t; io' &i ,li *s &ltl;-Jl|y iSui la"tiou berkata,

"Engkau hanyajari yang terluka, dan diialan Allah apa yang engknu

alami".). Lni adalah bentuk raiaz. Huruf ta' pada kata damiiti dan

laqiiti diberi bais kasraft sesuai irama sya'ir. Al Karmani menegaskan

keduanya dalam hadits diberi tanda sulatn dan ini perlu ditinjau

kembali. Selainnya menegaskan bahwa Nabi SAW sengaja

468 - FATHUL BAARI



membacanya dengan tanda sulam agar kedua kalimat itu tidak
termasuk sya'ir. Namun, pernyataan ini tertolak karena bila diberi
tanda sukun, maka termasuk sya'ir jerus bahr al mulaqqab al kaamil.
Iyadh berkata, "Sebagian orang lalai dalam meriwayatkan kata damiiti
dan laqiiti tanpa membaca panjang. Mereka menyalahi riwayat agar

terhindar dari kemusykilan, tetapi justru itu tidak tepat."

Terjadi perbedaan apakah Nabi SAW mengatakannya hanya
mengutip perkataan sebelumnya atau hasil gubahannya sendiri tanpa

disengaj a, tetapi ternyata bersaj ak. Kemungkinan pertama ditegaskan

Ath-Thabari dan selainnya. Hal ini dikuatkan bahwa Ibnu Abi Dunya
dalam krtab Muhasabah An-Nafs menyebutkan perkataan itu seraya

menisbatkannya kepada Abdullah bin Rawahah. Disebutkan ketika
Ja'far bin Abi Thalib terbunuh pada perang Mu'tah setelah Zaidbin
Haritsah terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah mengambil bendera,

lalu berperang dan jarinya terluka sehingga dia melantunkxr rajaz
seperti di atas, lalu menambahkan:

Wahai diri, jila engkau tidak berperang,

engkau tetap akan menemui kematian.

Inilah medan kematian telah sampai kepadamu.

Apa yang engknu harapkan telah kau dapatkan,

jika engkau melalatkannya engkau diberi petunjuk.

Demikian pula ditegaskan Ibnu At-Tin bahwa apa yang

dikatakan Nabi SAW adalah sya'ir gubahan Abdullah bin Rawahah.

Al Waqidi menyebutkan bahwa Al Walid bin Al Mughirah menemani

Abu Bashir ketika perjanjian Hudaibiyah di tepi pantai. Setelah itu, Al
Walid kembali ke Madinah dan tersandung saat berada di Harrah

sehingga jarinya putus, lalu dia mengucapkan kedua kalimat tersebut.

Ath-Thabarani meriwayatkannya melalui jalur lain yang maushul

dengan sanad yang lemah.

Ibnu Hisyam berkata dalam kitab Ziyadah As-Sirah,

"Diceritakan kepadaku oleh orang yang aku percayai, sesungguhnya
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Nabi SAW bersabda, 'Siapa yang aknn menangani untukku Al Abbas

bin Abi Rabi'ah '. Maka Al Walid bin Al Walid berkata, 'Aku'." Lalu

disebutkan kisah yang di dalamnya dikatakan, "Dia tersandung dan

jarinya berdarah, lalu dia mengatakan hal tersebut." Jika riwayat ini
akurat, maka mungkin Ibnu Rawahah mengutip sya'irnya, lalu

menambahkan, karena kisah Hudaibiyah teqadi sebelum kisah

Mu'tah. Kemungkinan seperti ini telah disebutkan juga di bagian awal

perang Khaibar sehubungan rajaz yang dinisbatkan pada Amir bin A1

Akwa', "Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, sungguh kami tidak

mendapat petunjuk". Lalu pada riwayat lain perkataan ini dinisbatkan

juga kepada Ibnu Rawahah.

Kemudian terjadi perbedaan apakah Nabi SAW boleh

mengutip dan melantunkan sya'ir meniru seiainnya. Pendapat paling

benar adalah boleh. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al Adab

Al Mufrad dan At-Tirmidzi --{ia menganggapnya shahih- serta An-

Nasa'i, dari riwayat Al Miqdad bin Syuraih, dari bapaknya, :t;,(t t>i

i.bbkts,Liti slllr 'n 1",k *i *o?o' .,r; l' Jj1: o,ki

\:J:i d u :.(r\u.'At7-: :i.>re, i.y @t* berkata kepada Aisyah, "Apakah

Rasulullah SAW mengutip sya'ir?" Dia berkata, "Beliau biasa

mengutip sya'ir lbnu Rawahah, 'Sungguh akan datang kepadamu

berita orqng yang belum engkau beri bekal'.'). Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan yang sepertinya dari hadits Ibnu Abbas dan

diriwayatkan juga dari mursal Abu Ja'far Al Khathmi, dia berkata,

"Rasulullah SAW pemah membangun masjid dan Ibnu Rawahah

berkata, 'Beruntung orang yang bekerja membangun masjid', maka

Rasulullah SAVf mengatakannya juga. Lalu Ibnu Rawahah berkata,

'Membaca Al Qur'an saat berdiri dan duduk'. Maka Rasulullah SAW

kembali mengatakannya." Adapun riwayat yang dikutip Al Khathib

dalam lcrtab At-Tarikh dari Aisyah:

Optimislah terhadap apa yang kau inginkan niscaya aknn terjadi
pada dirimu,
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sangat sedikit dilwtaknn sesuatu melainkan terjadi.

Hanya saja tidak dibuat bersajak agar tidak termasuk sya,ir.
oleh karena itu, riwayat ini tidak shahih. Di antara hal yang
menunjukkan kelemahannya adalah alasan yang disebutkan. Hadits
ketiga di bab ini juga mendukung apa yang telah disebutkan bahwa
Rasulullah sAw boleh mengutip sya'ir sesuai susunannya. pada

perang Hunain telah disebutkan sabda Nabi SAW, ,,Aku adalah nabi
dan tidak dusta. Alat adalah putra Abdut Muthalib." Dikatakan bisa
saja Nabi sAw mengucapkan kata bersajak tanpa disengaja dan ini
tidak disebut sya'ir. Perkara serupa banyak ditemukan dalam Al
Qur'an, tetapi pada umumnya hanya seperti potongan sya,ir dan
sedikit sekali yang menyerupai sya'ir secara sempurna. Di antaranya
adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat lI2, OJiutUr Ofi4dt
3lbrUt Oj5tlt (Merel<a itu adalah orang-orang yang memuji

[AllahJ, yang melawat, yang rulan', yang sujud), dan firman-Nya
dalam surah An-Naml ayat 23,W ",j" qt d ,y 'U'*,si ldan dra

dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar),

dan firman-Nya dalam surah At-Tahriim ayat 5, 
"6,6 

yq| ye,t,
?U.6 ?rttj, c:$.r5 (isteri-isteri patuh, yang beriman, yang taat, yang

bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa), dan firman-Nya
dalam surah Adz-Dzaaiyaatayat}6, clei ,fur;W lhl jilr:j, 1U"t a

dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian
dibawanya daging anak sapi gemuk [yang dibakarJ), dan firman-Nya
dalam suralr Al Hijr ayat 49, €:jt )-fiJt 6 Ji e* $ (Kabarkanlah

kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Alru-lah yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang). dan firman-Nya dalam surah Aali
Imraan ayat 92, tt*,,t b t# ,P'it rj? 4 6o*u sekali-kali tidak

sampai kepada kebaikan [yong sempurnaJ, sebelum kamu
mena/kahlrnn sebagian harta yang kamu cintai), dan firman-Nya
dalam surah Al Anfaal ayat 38, ';4 'fi- ri& of t$ u-i[. Jt
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(Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, "Jika mereka

berhenti [dari kekafirannyaJ, niscaya Allah akan mengampuni

mereka), dan firman-Nya dalam surah Saba' ayat 13, ?tdg 99i
c.,Q,"t) ,;32 6on piring-piring yang [besarnya] seperti kolam dan

periuk yang tetap [berada di atas tungkuJ), dan firman-Nya dalam

surah Al Baqarah ayat 797, v$'lr ;.:i U yF: (dan bertakwalah

kepada-Ku kai orang-orang yang berakal), dan firman-Nya dalam

surah Shaad ayat 54, )tii "A 'i U Aij ih i:!. (Sesungguhnya ini adalqh

benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya), dan

firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 85, o$'Jilt) f)! d# os?W

(kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan

permusuhan), dan firman-Nya dalam surah Ar-Ruum ayat 30, e13

lt i-l+ V iJn,'eV) (Matca hadapkanlah wajahmu dengan lurus

kepada agama fAllah]; [tetaplah atas]) fitrah Allah), dan firman-Nya

dalam surah Ath-Thuur ayat 49, $"\ )u.ilt ^;ii ;U ;re1 @an

bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di
wahu terbenam bintang-bintang [di wahu fajarJ), dan firman-Nya

dalam surah An-Nuur ayat 46, # 9r* d\ "b- c c*- h$ @an

Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang

lurus), dan firman-Nya dalam surah An-Naml ayat23, 'af;l oVl dt.

f* y y U *.:b'fflSesungguhnya alat menjumpai seorang

wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu

serta mempunyai), dan firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat248,

lt bW'€J.',y ry*, 9! b ji.thr'&ji O**talinya tabut kepadamu,

di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari
peninggalan), dan firman-Nya dalam surah Aali Imraan ayat 15,

ilr o, LrJ:bti "a:# 
Ltl::1:: (dan [mereka dikaruniaiJ isteri-isteri yang

disucikandisuciknn serta keridhaan Allah). dan firman-Nya dalam surah At-

raubah ayat !4, 'rytn ii :sib ,*i:t'* i'$"'eft @an Attah

serta
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aknn menghinakan merekn dan menolong kamu terhadap mereka,
serta melegakan hati orang-orang yang beriman), dan firman-Nya
dalam surah Ash-Shaaffaat ayat lt, g)\ 'ii '*'SZ U1 1Oo"

sesungguhnya telah sesat sebelum mereka [QuraisyJ sebagian besar
dari orang-orang, !!nS dy!uk)1" d*t firmag-Nya dalam surah Al
Insaan ayat 14, yJ..rf Wr", irJ5J qW "# t;.t'sj (dan naungan

[pohon-pohon surga ituJ dekat di atas mereka dan buahnya
dimudahkan memetilvtya s emudah-mudahnya), dan firman-Nya dalam
surah Al Fajr ayat 19-20, ,b $ Sr.l 4lvfj eJ tii'o$t tt3tS'q go,
kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan [yang
halal dan yang batilJ, dan kamu mencintai harta benda dengan
kecintaan yang berlebihan). Huruf wawu pada semua ayat itu meski
merupakan tambahan dari irama, tetapi diperbolehkan dari segt
susunan kata yang disebut 'khazm'.

Adapun yang mirip potongan-potongan sya'ir, sangat banyak,
di antaranya firman Allah dalam suratr Al Kahfi ayat 29,'U:# irb W
'iSdli3 A,rj (maka barangsiapa yang ingin [berimanJ hendaklah dia

beriman, dan barangsiapa yang ingin kafi.rl biarlah dia lcafir), dan
firman-Nya dalam surah Al Anfaal ayat 42, :JJii; otf t;t ltr!4
(fAllah mempertemukan dua pasuknn ituJ agar Dia melahtkan suatu
urusan yang mesti dilal<sanakan), dan firman-Nya dalam surah Al
Ahqaaf ayat 25,|45Li It oi I tt +16 fuaka jadilah merekn tidak

ada yang kelihatan lagi lceanali [bekas-bekasJ tempat tinggal
merelra), dan firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat3}, L.V n yt ;1
"it tl)i s2 fuada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa

umat sebelumnya), dan firman-Nya dalam surah Yuusuf ayat 32, ',fti!
* & q$t gtutot dia orang yang kamu cela alat karena [tertarikJ

kepadanya). dan firman-Nya dalam surah Al Anfaal ayat 58, $1ry6
n? ,P fuaka kembalitranlah perjanjian itu kepada mereka dengan
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cara yangiujur),dan firman-Nya dalam surah Ai Hijr ayat 48, Orilii

'4, 
iY (masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman), dan

firman-Nya dalam surah A1 Muzzammil ayat 18, :j|ik t:i'i otr

(Sesungguhnya janji-Nya itu pastl teriadi), dan firman-Nya dalam

surah Al Baqarah ayat lO9, ;€-4Ji +',y rl,sii' (karena dengki yang

timbul dari diri mereka sendiri), dan firman-Nya dalam surah Huud

ayat 60, :* ey )6. t*J. 11 (Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum 'Aad

[yaitu] kaum Huud itu), dan firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat

60, s(i!u; f; 6 d;,, (dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan

pada siang hari), dan {irman-Nya dalam surah Asy-Syuuraa ayat 45,

W t*|il ir;'t (Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke

neraka), dan firman-Nya dalam surah Ai Alzaab ayat 25, \t 6't
l.t q;t (Dan Allah menghindarkan orang-orang mulcrnin dari

peperangan), darr firman-Nya dalam surah An-Nisaa' ayat 88, il',
t*E 6)"#rf @adahal Atlah telah membalikkan merekn kepada

kekafiran, disebabkan usaha merekn sendiri), dan firman-Nya dalam

suralr An-Nisaa' ayat l4O, 9nt *"rb G. t*X up $ehingga mereka

memasuki pembicaraan yang lain), dan firman-Nya dalam surah Al
Mulk ayat 29, y. bI iiljt jL'$ lXotokanlah: "Dia-lah Allah Yang

Maha Penyayang, kami beriman kepada-Nya".), dan firman-Nya

dalam surah Asy-Syuur aa ayat s:, ]3itr H lt i1 ^li (Ingatlah,

bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan), dan firman-Nya

dalam surah Ash-Shaff ayat 13, *"i ei lt U y (pertolongan dari

Allah dan kemenangan yang dekat [wahunyaJ), dan firman-Nya

dalam surah Al An'aam ayat96, #t #t'lg U; Qtulah ketentuan

Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui)' dan firman-Nya

dalam surah Al Anbiyaa' ayat ts, j!$r ,,;r,'1-'Jur'J;ri $ebenarnya

Kami melontarknn yang hak kepada yang batil), dan firman-Nya
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dalam surah Al Maa'idah ayat 3, Fl F 'dki iVt lroaa hari ini

telah Kusempurnakan untulcrnu agamamu), dan firman-Nya dalam

surah A1 Hajj ayat l, '€J3 tedir ./61 qi 6- (Wahai manusia,

bertal<walah kepada Tuhanmu), dan firman-Nya dalam surah

Ibraahiim ayat 7, JiUir' 'f i3 '") (Sesungguhnya jika kamu

bersyukur, pasti Kami qkan menambah [!tikm?t] keyalamu). dan

firman-Nya dalam surah Abasa ayat 17,l:trfi 6 ot-jyt ,p (Binasalah

manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?), dan firman-Nya

dalam surah At-Taubah ayat 40,l6i' ,J 6i, l) t'y g.6 (sedang dia

salah seordng dari dua orang ketika keduanya berada dalam goa),

dan firman-Nya dalam surah Qaaf ayat 4,'& Ctlt ',-p 6 W 'ts

(Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh

bumi dari [tubuh+ubuhJ mereka), dan firman-Nya dalam surah Al

Qashash ayat 76, ,i"i ;i 'C og o;ti'01 (Sesungguhnya Qarun

adalah termasuk kaum Musa), dan firman-Nya dalam surah Yuusuf

ayat 50, Wb#rj;"0\(Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui

tipu daya mereka), dan firman-Nya dalam surah Al Fath ayat3, !'F-l
tif (*?nt 6on supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang

kuat [banyakJ), dan firman-Nya dalam surah Al 'Alaq ayat 2, 'rF

* ,y ifffr (Dia tetah menciptakan manusia dari segumpal darah),

dan firman-Nya dalam surah Yunus ayat 10, l.t*i' oi niltpi ;i't
(Dan penutup doa mereka ialah "Alfuamdu lillaahi".), dan firman-Nya

dalam surah Ibraahiim ayat28, ,trlr jr| nol tbtt (dan menjatuhkan

lrnumnya ke lembah kebinasaan), dan firman-Nya daiam suratr Al
An'aam ayat l5l, h, ?? ,Ct ',.#t ti{a li (dan janganlah kamu

membunuh jiwa yang diharamkan Allah [membunuhnyaJ), dan

firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat ll2, it14ar o;r'.tt)t o;At

o;latl.Jr oj,ltlt ofitl,Jl (Mereka itu adalah orang-orang yang
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bertaubat, yang beribadat, yang memuji [AllahJ, yang melawat, yang

ruku', yang sujud), dan firman-Nya dalam surah Al Anfaal ayat 38, #
'in tj;" tffi'ult:tS 'ur*, (Katakanlah kepada orang-orang yang kafir

itu, "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah aknn

mengampuni merekn tentang dosa-dosa mereka".), dan firman-Nya

dalam surah Al Baqarah ayat 20, & ,Ai 6k 6etfap kali kilat itu

menyinari mereka), dan firman-Nya dalam surah Thaahaa ayat 102,

9t 'W"#r );;j (dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu

orang-orang yang berdosa), dan firman-Nya dalam surah Al
Insyiqaaq ayat 6, eS dlylgf' 6 U @oi manusia, sesungguhnya

kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh), dan firman-Nya dalam

surah Al Infithaar ayat 6, 'l? t ir;f r r$ t- 1U"t manusia, apakah

yang telah memperdayakan kamu [berbuat durhakaJ), dan firman-

Nya dalam surah Aali Imraan ayat 8, t:e:) 433i'U tn $s @an

karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau), dan firman-Nya

dalam surah Shaad ayat 19, U$1 { y 'rtp '})ri (dan [Kami

tundukkan pulal burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-

masingnya amat taat kepada Allah), dan firman-Nya dalam surah

Shaad ayat 52, ttry1 .t:y\r'$VA e*: (Dan pada sisi mereka [ada

bidadari-bidadariJ yang tidak liar pandangannya dan sebaya

umurnya), dan firman-Nya dalam surah Al Mukminuun ayat 107, bti

aP.V $'i i:JL (maka jika kami kembali []uga kepada kekufuranJ,

sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim), dan firman-

Nya dalam surah Al Hajj ayat 7, W;,A y,Ut zly (kegoncangan

hari kiamat itu adalalt suatu kejadian yang sangat besar [dahsya),
dan firman-Nya dalam surah Yaasiin ayat 47, i;;Sri ?tt iC;-! A '#
(Apaknh kami akan memberi maknn kepada orang-orang yang jika
Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan), dan

firman-Nya dalam suratr An-Nahl ayat 67, q6c\tj Sgt'ilr crrf (buah
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kurma dan anggur), dan firman-Nya dalam surah Al Baqaratr ayat 2,

* ;j f l$j' U; - (Krtab [Al Qur'anJ ini tidak ada keraguan

padanya).

Di antara yang menyerupai sya'ir secara sempurna juga adalah

firman-Nya dalam surah Al Israa' ayat 106, ;,llt ,rb tfp, rcV A7:t

(Dan Al Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur

agar lcamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia), dan

firman-Nya dalam surah Al Israa' ayat 106, \i5 i$:fi (dan Kami

menurunkannya bagian demi bagtan). Begitu juga firman-Nya, [i:;;:.

Xf e[J\i /6t ,rb (Agar engkau membacakannya kepada manusia

dan kami menurunkannya dengan sebenar-benarnya). Mengenai

kenyataan adanya kalimat menyerupai sya'ir dalam hadits, maka

sebagian menjawab, "Adanya satu bait dalam perkataan orang yang

fasih tidak disebut sya'ir dan pelakunya tidak disebut penya'ir."

Hadits ketiga adalatr hadits Abu Hurairah, "Kalimat paling

benar yang diucapkan penya'ir." Penjelasannya sudah dipaparkan

pada hari-hari j ahiliyah.

-.c.t (., -'a;:j ql i;lJJ, gri'* (Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah).

Dalam riwayat Za'idah bin Qudamah disebutkan, "Dari Abdul Malik
bin Umair, dari Musa bin Thalhah, dari Abu Hurairah", sama seperti

di atas. Sesudah perkataan Labid, dia menambahkan, "Beliau
mengutip bagian awalnya dan meninggalkan bagian akhirnya." Imam

Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Za'idah sama seperti

riwayat Sufyan serta orang-orang yang mengikutinya, dan inilah yang

akurat.

Hadits keempat adalah hadits Salamah bin Al Akwa' tentang

kisah Amir bin Al Akwa'. Penjelasannya secara lengkap sudah

dipaparkan dalam perang Khaibar pada pembahasan tentang

peperangan.
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i;au :lu- 'J? res y't ,6 o'ki 6ta"pun Amir adatah

seorang laki-laki penya'ir. Dia turun untuk melakukan hudaa'

terhadap rombongan itu). Diambil darinya seluruh kandungan judul

bab yang mencakup sya'ir, raiaz, dan hudaa'. Dari sini disimpulkan

pula bahwa rajaz termasuk bagian dari sya'ir.

t:3-:t;ht 6 Ui \! ';,JJ,i fv. Allah, kalau bukan karena Engkau

maka kami tidak mendapatkan petunjuk). Ibnu At-Tin berkata, "Ini

bukan sya'ir dan bukan pala rajaz, karena tidak bersajak' Namun,

kalimat ini sebenarnya bersajak. Hanya saja pada bagian awalnya

diberi sedikit tambahan yang disebut khazm.

Wt 6 U irct '71O 1,1*punilah karena apa yang kami ikuti

sebagai tebusan untulonu). Kata rl-.t! dengan kasrah pada huruf/a'dan

madd (panjang). Sebagian ada yang tidak mengucapkan dengan tanpa

dipanjangkan.

Al Marizi berkata, "Tidak boleh dikatakan, Uit;d,lr. karena ia

adalah kalimat yang digunakan ketika diprediksi akan ada perkara

yang tidak disukai menimpa seseorang, lalu orang lain dengan suka

rela menanggung ha1 tersebut untuk membebaskan dan menebus orang

yang ada dalam ancaman itu. Dalam konteks kalimat di atas bisa saja

sebagai bentuk majaz dengan maskud ridha atau rela. Seakan-akan

dikatakan, "Jiwaku dikorbankan untuk keridhaan-Mu", atau kalimat

ini diucapkan dan ditujukan kepada yang mendengar pembicaraan.

Pada pembahasan perang Khaibar telah disebutkan pula pandangan

lain tentang kalimat ini. Ibnu Baththal berkata, "Maknanya,

'Ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan'. Adapun arti

'tebusan untulonu' adalah doa. Maksudnya, tebuslah kami dari

siksaan-Mu atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Seakan-akan

hendak dikatakan: Ampunilah kami dan tebuslah kami dari-Mu,

sebagai tebusan untuk-Mu. Maksudnya, tebusan dari sisi-Mu, maka

janganlah Engkau siksa kami karena dosa-dosa itu."
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Ketetapan yang membolehkan melantunkan dendangan ketika

menuntun unta dijadikan dalil tentang bolehnya menyanyi bagi suatu

rombongan. Dalam hal ini disebut nashb, yaitu salatr satu jenis lagu

dengan suara yang panjang dan pendek. Sementara itu sebagian

berlebihan hingga menjadikarurya sebagai dalil bolehnya nyanyian

secara mutlak dengan irama yang mengandung unsur musik. Padahal

cara penetapan dalil ini perlu ditinjau kembali.

Menurut Al Mawardi, dalam hal ini terjadi perbedaan

pendapat. Sebagian membolehkanrlya secara mutlak, dan sebagian

lagi melarangnya secara mutlak. Adapun Imam Malik dan Syaf i
tidak menyukainya dalam pendapat paling shahih darinya (Asy-

Syaf i). Kemudian dinukil dari Abu Hanifah tentang larangan hal itu.

Demikian juga dari kebanyakan ulama madzhab Hambali. Ibnu Thahir

menukil dalam kitab ls-Sama' pendapat yang membolehkan dari

kebanyakan satrabat. Namun, tidak satu pun nukilan itu akurat kecuali

berkenaan dengan nashb yang disitir terdahulu.

Menurut Ibnu Abdil Barr, nyanyian itu terlarang jika dilakukan

dengan memanjangkan dan memendekkan suara serta merusak aturan

sya'ir untuk menggoncang perasaan dan keluar dari kebiasaan orang-

orang Arab." Hanya saja diberi keringanan pada bentuk yang pertama

dan tidak berlaku bagi lagu-lagu non Arab. Al Mawardi berkata, "Ia
adalah sesuatu yang terus diperkenankan oleh penduduk Hijaz tanpa

ada pengingkaran kecuali dalam dua keadaan, yaitu terlalu sering

dilakukan, atau diiringi hal-hal yang terlarang." Adapun yang

memperbolehkannya beralasan bahwa ia bisa menyenangkan jiwa.

Jika seseorang melakukannya untuk menguatkan dalam ketaatan,

maka pelakunya dianggap berbuat taat. Sedangkan bila dalam rangka

maksiat, maka pelakunya dianggap berbuat maksiat. Bila tidak ada

kedua unsur itu, maka sama seperti bersenang-senang di taman-taman

dan menghibur dengan melihat-lihat orang yang ialu-lalang.

Al Ghazali telah menjelaskan secara panjang lebar tentang

dalil-dalil persoalan ini. Kesimpulannya, hudaa' dan rajaz serta sya'ir
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senantiasa dilakukan pada masa nabi, bahkan terkadang diminta untuk

dilakukan. Ia adalah sya'ir-sya'ir yang dilantunkan dengan suara yang

bagus dan bersajak. Begitu pula nyanyian berupa sya'ir-sya'ir

bersajak yang dilakukan dengan suara merdu dan irama teratur' Sudah

disebutkan pula baginya melalui jalur lain pada pembahasan perang

Khaibar...3.

Ifadits kelima adalah hadits Anas bin Malik yang

diriwayatkan melalui Musaddad, dari Ismail, dari Ayyub, dari Abu

Qilabah. Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Ulayyah'

{,u. F 'b Pj *v ht * Ut ;1 lwabi sAW datang

kepada sebagian istrinya). Akan disebutkan dalam riwayat Hammad

binzaid, dari Ayyub, "sesungguhnya Rasulullah sAw berada dalam

suatu perjalanan." Sementara dalam riwayat Syr',aib, dari Tsabit, dari

Anas disebutkan, "Beliau berada di tempatnya, lalu seseorang

melakukan hudaa'." An-Nasa'i serta A1 Ismaili menukil melalui

Syu,bah, "Bersama mereka seorang penuntun dan yang melakukan

hudaa'." Abu Daud Ath-Thayalisi mengutip dari Hammad bin

Salamatr, dari Tsabit, dari Anas, "Anjasyah melakukan hudaa'dalam

rombongan perempuan dan Al Baraa' bin Malik melalnrkan foudaa' di

rombongan laki-laki." Hadits ini diriwayatkan Abu Awanah dari

Affan bin Hammad. Dalam riwayat Qatadah dari Anas disebutkan, og:

p'Pt ',* os) t;;Ji 'i Jui- f Pr # h' op 's.!il. {Noti s,lw

memiliki seorang yang biasa bersenandung untuk u.nta, yaitu

Anjasyah. Dia orang yang memiliki suara merdu). _Kemudian dalam

riwayat Wuhaib ai."U,r**,'qrU:F-'Pi # to'-p 4t ilo'z4:ft
(Anjasyah 

-seorang 
pembantu Nabi SAW- menuntun unta pada

rombongan kaum perempuan). Dalam riwayat Humaid dari Anas

disebutkan, g., e q) t;3rl lmaka dia menuntun dengan cepat

bersama mereka). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu

3 Terdapat bagian kosong pada naskah sumber.
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Adi. Hammad bin Salamah mengutip dari Tsabit, ,tli ;ti"i 6$ qina-

tiba unta berjalan dengan cepat). Penjelasannya sudah dipaparkan

pada pembahasan tentang haji.
o1 t nl a t.,,

d, it ;#S Ummu Sulaim bersama mereka). Dalam riwayat

Humaid dari Anas yang dinukil A1 Harits disebutkan , 
"q\ 

iS;- o€ I

€.(r) ,ry'fit (Betiau menuntun unta dengan berdendang pada

rombongan istri-istri Nabi dan perempuan-perempuan mereka). Pada

riwayat Wuhaib dari Ayyub seperti akan disebutkan setelah dua puluh

bab, ,.pilr e P il US ((Jmmu Sulaim berada d.alam rombongan).

Kemudian dalam riwayat Sulaiman At-Taimi dari Anas yang dinukii

Imam Muslim disebutkan, &t {p Ir' {* Ut :Lt { fi ii UC
(Ummu Sulaim saat itu bersama istri-istri Nabi SAtn. Dia
meriwayatkannya melalui jalur Ztral' dari Anas. An-Nasa'i
meriwayatkan dari Zvhair dan Ar-Ramahurmuzi dalam l<ttab Al
Amtsal melalui Hammad bin Mas'adah, keduanya dari Suiaiman, dia

berkata, "Dari Anas dari Ummu Sulaim", di sini dia

menggolongkarurya sebagai hadits Ummu Sulaim. Namun, versi

pertama yang akurat. Iyadh menyebutkan bahwa dalam riwayat As-

Samarqandi yang dikutip Imam Muslim disebutkan, "IJmmu

Salamah" sebagai ganti "Ummu Sulaim." Dia berkata, "Kalimat pada

riwayat lain, 'bersama istri-istri Nabi SAW', menguatkan bahwa yang

dimaksud bukan salah seorang istri beliau SAW." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, banyaknya riwayat yang mengatakan dia adalah Umrnu

Sulaim memutuskan bahwa pernyataan bahwa dia adalah Ummu

Salamah hanya kesalahan penulisan naskah.

U;1 t-|ltIJ'Jtit (Betiau bersabda, "Kasihan engkau wahai

Anjasyah"). Dalam riwayat Hammad disebutkan, "Beliau SAW

berada dalam suatu perjalanan dan ada seorang pelayan miliknya yang

bernama Anjasyah." Akan disebutkan dalam riwayat Muslim melalui
jalur ini, "Beliau SAW berada dalam sebagian perjalanannya dan
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seorang budak hitam." Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i, dari

Qutaibatr, dari Hammad, "Budak miliknya yang diberi nama

Anjasyah." Sementara dalam riwayat Wuhaib disebutkan, "Ya

Anjasy''. Al Biladzari berkata, "Anjasyah adalah seorang Habasyah

yang nama panggilannya adalah Abu Mariyah." Ath-Thabarani

mengutip dari hadits Watsilah bahwa dia termasuk para waria yang

diusirNabi SAW.

!i-i (Perlahanlah). Demikian dinukil oleh kebanyakan

periwayat. Sementara dalam riwayat Sulaiman At-Taimi disebutkan

ti,t3-l dandalam riwayat Syr'batr, grl @"rtakulah lembut). Kemudian

dalam riwayat Humaid, 'fl:ti ::U-1:t (Perlahan dan berlakulah lembut),

ini kami riwayatkan pula dalam Juz Al Anshari dan Humaid. Al Harits

meriwayatkan dari Abdultah bin Bakr, dari Humaid, dia berkata, |.il.-€

Wt; (Demibianlah seharusnya kamu menuntun). Iyadh berkata,

"Kata ruwaidan (perlahan) diberi tandafathah sebagai sifat untuk kata

yang dihapus dari kalimat, yang secara lengkap adalah, t:$"ti) G? 6i
(tuntunlah dengan perlahan), atau tlS-sis ti:t; ';Ll (berdendanglah

dengan perlahan). Mungkin juga ia adalah bentuk mashdar (unfinitif),
yakni'arwid ruwaidan' (perlahanlah dengan sebenar-benarnya)

seperti kata 'urfuq rifqan' (berlaku lembutlah dengan sebenar-

benamya). Mungkin pula sebagai fuaal (kata yang menjelaskan

keadaan), yalcri be{alanlah dalam keadaan perlahan. Bisa juga kata

ruwaidan diberi fathah sebagai ighraa' (iming-iming). Atau ia
berkedudukan sebagai maf'ul (objek) bagi kata kerja yang tidak

disebutkan, yakni 'ilzam nfuaka' (tetaplah dalam kelembutanmu)."

Menurut Ar-Raghib,kataruwaidan berasal dari kata arwada -

yurwidu seperti amhala- yumhilu. Keduanya sama baik dari pola kata

maupun maknanya. Ia berasal dari kata ar-raud artrnya berulang kali

mencari sesuatu dengan perlahan-lahan. Adapun ar-raa'id artinya
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pencari rerumputan. Dikatakan 'raadat al mar'ah' artinyaperempuan
itu berjalan dengan langkah-langkahnya yang pelan.

Menurut Ar-Ramahurmu zi, kata ruwaidan merupakan tashghir
dari kata raud yang merupakan bentuk mashdar dari kata ar-raa'id,
artinya yang diutus untuk mencari sesuatu. Ia tidak digunakan dengan
arti 'perlahan' kecuali dalam bentuk tashghir (diminutive).,, Dia
berkata, "Penulis h,rtab Al 'Ain menyebutkan jika dimaksudkan adalah
makna peringatan tentang ancaman, maka tidak diberi tanwin."
Menurut As-suhaili, kata ruwaidan artinya berlaku lembut.
Disebutkan dalam bentuk tashghir karena menunjukkan makna
sedikit. Maksudnya, berlaku lembutlah sedikit. Namun, mungkin juga
ia adalah tashghir murakhkhan. Maksudnya, suatu kata dijadikan
tashghir setelah huruf tambahan, seperti kata aswad menjadi suwaid
dan begitu pula arwad menjadi ruwaid.

Uiy lUt""untun). Demikian dinukil kebanyakan periwayat.

Sementara dalam riwayat Humaid disebutkan, '!.;. (jalanmu).

Maksudnya, berlaku lembutlah dalam menuntun -atau- tuntunlah
mereka sebagaimana engkau menunfun untamu. Al eurthubi berkata
dalam l<ttab Al Mufhim, "Kata ruwaidan artinya berlaku lembut, dan
posisi kata sauqaka dalam kalimat adalah sebagai objek. Daram
riwayat Muslim disebutkan 6V aun begitu pula dikutip A1 Ismaili

dalam riwayat syu'bah. Ia diberi tanda fathah dalam posisi nashb
sebagai ighra ' dengan perkataannya 'berlaku lembut dalam
menunfun', atau mashdar, yakni 'suq sauqan' (tuntunlah dengan
sebaik-baiknya)."

Saya (Ibnu Hajar) membaca tulisan tangan Ibnu Ash-Sha'igh
Al Muta'akhir, "Kata ruwaidaka mungkin berbentuk mashdar dan
huruf kaf berada pada posisi jarr (diberi bais kasrah), dan mungkin
pula isim f il (kata benda yang bermakna kata ke{a) dan huruf kaf
sebagai mukhathab (orang diajak berbicara). Kata (-Jij- diberi tanda

fathah, maksudnya adalah dendanganmu. Ibnu Matik berkata, *Kata
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ruwaidalra adalah isim f il yang bermalna arwid, yakni perlahan.

Huruf kaf yarrg bersarnbung dengannya adalah huruf khitab. Tanda

fathah menunjukkan bahwa statusnya mabni (tidak mengalami

perubahan harakat). Boleh juga menjadikan kata ruwaidaka sebagai

mashdar yang disandarkan kepada kaf dan yang mempengaruhi

harakafirya adalah kata sauqaka. Kemudian harakat fathah padanya

menunjukkan statusnya mu'rab (mengalami perubahan harakat)." Abu

Al Biqa' berkata, "Pandangan paling tepat adalah memberi tanda

fathah pada kata ruwaida, artinya perlahanlah menuntun. Kata

ruwaida hanya mempengaruhi satu objek."

il?u, (Terhadap kaca-kaca). Dalam riwayat Hisyam dari

Qatadah disebutkan, t-st?t f li W* '!:'i-3:) (Perlahanlah

menuntun dan jangan pecahkan kaca-kaca). Hammad menambahkan

dalam riwayabrya dari Ayyub, Abu Qilabatr berkata, 'Maksudnya,

perempuan-perempuan." Kemudian dalam riwayat Hammad dari

Qatadah, "Jangan kamu memecahkan kaca-kaca." Qatadah berkata,

"Maksudnya, perempuan-perempuan yang lemah." Kata qawaariir

adalah bentuk jamak kata qaaruurah, artinya kaca. Kaca disebut

qaaruurah, karena diambil dari kata istaqarra (tetap). Artinya, telah

menjadi kebiasaan menjadikannya sebagai tempat minum.

Ar-Ramahurmuzi berkata, "Dalam hal ini 'kaca' sebagai

kiasan 'kaum perempuan', karena kelembutan dan kelemahan mereka

dalam bergerak. Perempuan-perempuan menyerupai kaca dalam hal

kelembutan, kehalusan, dan kelemahan fisik. Dikatakan, arti sabda

Nabi SAW tersebut adalah, 'Tuntun mereka sebagaimana engkau

menuntun unta-unta yang membawakaca'." IJlama selainnya berkata,

"Kaum perempuan diserupakan dengan kaca, karena mereka cepat

berubah dan sedikit yang setia. Sama halnya kaca yang cepat pecah

dan tidak bisa ditambal."

Abu Qilabatr berkata, 'T.{abi SAW telatr mengucapkan suatu

kalimat yang jika diucapkan salah seorang kamu niscaya kamu
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menjadikan kalimat itu sebagai aib baginy4 yaitu 'Menuntun kaca-
kaca'." Ad-Dawudi berkata, "Hal ini dikatakan Abu eilabatr terhadap
penduduk kak ketika tampak pada mereka sikap berlebihan dan
menentang kebenaran dengan kebatilan." Al Karmani berkata,
"Seakan-akan dia berpandangan syarat isti'arah (kata yang digunakan
tidak pada arti yang sebenarnya karena adarrya kesamaan) bahwa sisi
keserupaarurya haruslah jelas. sementara antara kaca dan perempuan
tidak memiliki keserupaan dari segi zatnya. Namun, yang benar ia
adalah ungkapan yang sangat baik dan tidak tercela. Sementara dalam
masalah isti'arah tidak disyaratkan kejelasan keserupaan antara
keduanya dari segi dzatnya. Bahkan cukup diperoleh dari segi faktor-
faktor luar yang mendukungnya. Kondisinya di tempat ini seperti yang
saya katakan." Dia berkata pula, "Mungkin juga maksud Abu eilabah
bahwa isti'arah ini berasal dari orang seperti Rasulullah sAw dalam
hal kefasihan berbicara. Sekiranya ia diucapkan oleh yang tidak fasih,
niscaya kamu akan mencelanya." Dia berkata, "Makna inilah yang
lebih tepat bagi Abu Qilabah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yarlg
dikatakan Ad-Dawudi tidak jauh dari kebenaran, tetapi yang dimaksud
adalah mereka yang berlebihan hingga menjauhi kata-kata yang
digunakan untuk pujian terhadap perempuan. Mirip dengan itu
perkataan Syaddad bin Aus (salah seorang sahabat) terhadap

budaknya, "Datangkan kepada kita makanan agar kita bersenang-
senang." Maka budak itu pun mengingkari ucapannya. Hadits ini
diriwayatkan Imam Ahmad dan Ath-Thabarani.

Al Khaththabi berkat4 "Anjasyah berkulit hitam dan dia agak
kasar dalam menunfun unta, maka Nabi SAW memerintahkarfitya agar
berlaku lembut." Dikatakan, dia memiliki suara bagus dalam
berdendang, maka Nabi SAW tidak suka bila perempuan mendengar
dendangannya, sebab suara yang bagus bisa mempengaruhi jiwa. Nabi
SAW menyamakan sikap mereka yang lemah dan cepat terpengaruh
dengan kaca yang mudah pecah. Ibnu Baththal menandaskan
pandangan pertama dan berkata, "Kata qawaariir (kaca) merupakan
kiasan terhadap perempuan yang berada di atas unta saat itu. Nabi
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SAW memerintahkan yang berdendang agar berlaku lembut dalam

dendangannya, karena hal itu bisa menyebabkan unta mempercepat

langkahnya. Jika unta berjalan cepat, maka dikhawatirkan perempuan-

perempuan itu akan terjatuh." Dia berkata, "Ini termasuk isti'arah

yang sangat bagus, karena kaca adalah benda yang paling cepat pecah.

Lri merupakan kiasan untuk bersikap lemah-lembut terhadap kaum

perempuan dalam berjalan. Hal ini tidak dapat dicapai dengan

menggunakan kata dengan arti yang sebenamya, seperti, 'berbuat

lembutlah terhadap kaum perempuan'." Ath-Thaibi berkata, "la
adalah isti'arah, karena yang diserupakan dengannya tidak

disebutkan. Sementara qarinah adalah keadaan bukan ucapan.

Digunakannya kata 'pecah' menjadi pembenaran atas hal itu."

Abu Ubaid Al Harawi membenarkan pendapat kedua seraya

berkata, "Beliau SAW menyerupakan kaum perempuan dengan kaca

karena lemahnya sikap mereka, sebab kaca sangat cepat pecah. Maka

Nabi SAW khawatir jika kaum perempuan mendengar dendangan itu
akan terpengaruh. Oleh karena itu, beliau memerintahkarulya untuk

diam. Sikap mereka yang cepat terpengaruh oleh suara diserupakan

dengan kaca yang cepat pecah."

Iyadh menguatkan pendapat kedua ini dan berkata, "Ini lebih

sesuai dengan konteks kalimat, dan ini pula yang ditunjukkan oleh

perkataan Abu Qilabah, karena jika dia mengungkap kata Jatuh'
dengan 'pecah' maka tidak ada yang mencelanya."

A1 Qurthubi di kitab Al Mufhim mengatakan, bisa saja yang

dimaksud adalah dua hal itu sekaligus. Dia berkata, "Beliau SAW

menyerupakan kaum perempuan dengan kaca, karena cepat

terpengaruh dan tidak bisa bersikap teguh. Maka beliau SAW

khawatir mereka te{atuh atau merasa tidak nyrlman akibat banyaknya

gerakan dan goncangan karena perjalanan yang cepat. Atau beliau

SAW khawatir mereka akan terfitnah karena mendengar suara

nyanyian."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat yang lebih kuat dalam

pandangan Imam Buk*rari adalah yang kedua. Oleh karena itu, dia

memasukkan hadits ini pada bab "ma'aariidh" (krasan). Sekiranya

yang dimaksudkan adalah makna yang pertama, tentu tidak ada unsur

kiasan.

91. Mencaci-maki Orang-orang Musyrik

iy ;tb ;:;il;t t.jti W h' un u,G'*i')"-, i. rb *:
J;ri,- ,:J-;:t q e l--j;e \t e lt,si, *.6
tK'#-r3)fu\ ,Lt3'J., A'-K{*) *h, *r, i,

.,:rAt'ni:;:ilt;i
:. .. '.,n. I t'i t o. 1 ',,1 i ,, l,ot o r.. c //,,-;iV s-p dt ->. r_-,1 ili :Jll y.\ ; ;Sf I fl4 ,f S

&, ;a\, * ,r, J;.,'G ed- ok f\t *i ,uu,
6150. Dari Hisyam brnUrwah, dari bapakn ya', danAisyah RA,

dia berkata, "Hassan bin Tsabit minta izin kepada Rasulullah SAW

untuk mencaci-maki orang-orang musyrik, maka Rasulullah SAW
bersabda, 'Bagaimana dengan nasablai' Dia berkata, 'Aku akan

mengeluarkarlmu dari mereka sebagaimana rambut dikeluarkan dari

adonan'."

Dan dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata, "rqku
pergi mencaci-maki Hassan di sisi Aisyah, maka dia (Aisyah) berkata,

'Jangan engkau mencacinya, sesungguhnya dia biasa membela

Rasulullah SAW'."
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6151. Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Al Haitsam bin Abu

Sinan mengabarkan kepadanya, sesungguhnya ia mendengar Abu

Hurairah dalam ceritanya menyebutkan Nabi SAW bersabda,

"sesungguhnya seorang saudara kamu tidak berkata kotor

maksudnya adalah Abdullah bin Rawahah- dia mengataknn:

Di antara knmi Rasulullah membacakan kitab-Nya,

s aat faj ar menyingsing dengan terangnya.

Dia perlihatlmn pada leami petuniuk sesudah kebutaan,

maka hati kami yakin apa yang dia katakan terjadi-

Di malam hari badannya jauh dari tempat tidur,

di saat orang-orang musyrik berat meninggalknn peraduan."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Uqail dari Az-Zuhi. Az-

zabaidiberkata da;j Az-zuhi dari Sa'id AI A'raj, dari Abu Hurairah.
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6152. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah Abdunatrman bin

Auf, sesungguhnya dia mendengar Hassan bin Tsabit Al Anshari
minta kesaksian Abu Hurairah seraya berkat4 "Wahai Abu Hurairah,

aku mohon kepadamu atas nama Allah, apakah engkau mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Hassan, jawablah atas nama

Rasulullah, Ya Allah, bantulah dia dengan Ruhul Qudus'. Abu
Hurairah RA berkata, 'Benar'."

*r t'\t -* ,1t"oi ';i ?nt ur, ,tlt a ?S ;;'c* *', ' :, -'
.irlJ ;br -e6:)v'rl- ifi;r :ota,ic

6153. Dari Adi bin Tsabit, dari Al Bara' RA, sesungguhnya

Nabi SAW berkata kepada Hassan, "Hendaklah engkau mencaci-maki

mereka -atau caci makilah mereka- dan Jibril bersamqmu."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini untuk
menyatakan bahwa sebagian sya'ir ada yang disukai. Diriwayatkan
Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i 

-dinyatakan 
shahih oleh

Ibnu Hibban- dari hadits Anas, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW,
'#i g -#t \t+v (Berjihadtah melawan orang-orang musyrik

dengan lisan kalian). Pada pembahasan keutamaan Quraisy
disebutkan isyarat kepada hadits Ka'ab bin Malik dan selainnya
tentang hal itu. Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ammar bin
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ts (Ketika orang-orang musyrik mencaci-maki kami, maka

Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah kepada mereka seperti yang

mereka katakan kepada kalian"./. Sungguh kami mengajarkannya

kepada perempuan-perempuan budak di antara penduduk Madinah.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertama dan kedua. diriwayatkan melalui Muhammad, dari

Abdah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA.

Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Salam seperti disebutkan Abu

Ali bin As-Sakan dan juga ditegaskan Imam Bukhari dalam kitab Al
Adab Al Mufrad. Adapun Abdah adalah Ibnu Sulaiman. Penjelasan

hadits Aisyah ini sudah dijelaskan ketika membahas keutamaan

Quraisy.

oL; ;iV"'\ (Hassan minta izin). Dalam jalur mursal terdapat

penjelasan hal itu dan sebabnya. Ibnu Wahab meriwayatkan dalam

kitabnya Al Jami' dan Abdurrazzaq dalam kitabnya Al Mushannaf

melalui Muhammad bin Sirin, Dia berkata, 4t ; #t 'U "b\ 
A,1

:1'6 rrr{i W }U'ti iitt'S}r 6-,l't4;@r'Sut ,i;.r;btt *t *vht &
:ir;aJ'lr cjri,'#\ tt'F-'01'Ff #*\ ti{ u$t'ept'ot,,Sui r;iar
'ol '*l t; "'du:ek, el1 lt l*3 \ :Jut'#6 a# Jt t*:V .irt1 u;rti

€.\ i6 1;:i d.e t iti' ,q ut ,Jrii ,,sH.s ,u';* 'd. 6 d.* d.
',4,J.vi e {',.r|,t'& t*t ,};. lsrt 

"tompok 
orang musyrik mencaci-

maki Nabi SAW dan para sahabatnya. Orang-orang Muhajirin

berknta, "Wahai Rasulullah, tidakknh engknu memerintahkan Ali
untuk mencaci-maki mereka?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya

orang-orang yang telah menolongnya dengan tangan mereka lebih

berhak untuk menolongnya dengan lisan mereka." Kaum Anshat

berkata, "Demi Allah, yang beliau maksud adalah bita." Mereka pun

mengirim utusan kepada Hassan. Dia datang dan berkata, "Wahai
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Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, alcu tidak sulm
perlrntaanlu ini [ditukarJ dmgan apa yang ada antara Shan'a' dan
Bashrah." Beliau berkata, "Engkau berhak mendapatkannya." Dia
berkata, "Aku tidak memiliki pengetahuan tentang Quraisy." Maka
beliau SAW berkata kepada Abu Bakar, "Beritahukan kepadanya
tentang mereka dan terangknn kekurangan-kekurangan mereka".).
Keterangan serupa dengan ini telah disebutkan melalui jalur maushul
dari hadits Aisyah sebagaimana dikutip Imam Muslim.

0:L1' Utu akan mencabutmu). Maksudnya, aku

membersihkan nasabmu ketika mencela mereka, dimana tidak ada

nasabmu yang dapat dicela, seperti rambut yang dicabut dan tidak ada

sisa adonan yang menempel. Dalam hadits ini terdapat keterangan
yang membolehkan mencaci-maki orang musyrik yang mencaci-maki
kaum muslimin. Hal ini tidak bertentangan dengan larangan mencaci-
maki kaum musyrikin secara mutlak agar mereka tidak mencaci-maki
kamu muslimin, karena larangan ini bermakna tidak boleh memulai
mencaci maki mereka, dan bukan mencaci-maki mereka untuk
membela diri.

g2Ui- lUembela). Kata yunaafifuu artinya berseteru dengan

saling membela dri. Munaafifu artinya orang yang membela diri.
Nafafutu 'anfulaan, artinya aku membela si fulan.

Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang sya,ir Abdullah bin
Rawahah yang sudah dipaparkan ketika membahas shalat malam di
akhir pembahasan tentang shalat. Demikian juga penjelasan riwayat
pendukung dari Aqil serta mereka yang mengutipnya melalui sanad
yang maushul dan riwayat Az-Ztftaidi serta mereka yang
mengutipnya melalui sanad yangmaushul.Ibnu Baththal berkata, ..Di

dalamnya disebutkan bahwa sya'ir yang mengandung dzikir kepada
Allah dan amal-amal shalih adalah baik dan tidak termasuk sya,ir
yang tercela." Al Karmani berkata, "Pada bait pertama terdapat isyarat
kepada ilmu Nabi dan bait ketiga tentang amal beliau. sedangkan bait
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kedua tentang penyempurnaan beliau SAW terhadap yang lain.

Dengan demikian, beliau adalah orang yang sempurna dan

menyempumakan."

Catatan

Semua periwayat mencantumkan pada bait ketiga, "Di saat

orang-orang kafir sangat berat meninggalkan peraduan", kecuali Al

Kasymihani yang menyebut 'orang-orang musyrik'. Kata istatsqalat

menggunakan huruf /sa' dan qaf dail kata atslsiqal (berat). Menurut

Iyadh, dalam riwayat Abu Dzu disebutkan istaqallat (menjadi

sedikit). Lalu dia berkata, "versi ini rusak dari segt riwayat, irama,

maupun makna." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat kami dari jalur

Abu Dzar yang akurat sama seperti riwayat mayoritas'"

Keempat, hadits tentang Hassan bin Tsabit Al Anshari yang

minta kesaksian dari Abu Hurairah RA. Imam Bukhari meriwayatkan

hadits ini dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zthi, dan dari

Ismail, dari saudarxtya, da1- Sulaiman, dari Muhammad bin Abi Atiq,

dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdunahman bin Auf. Ismail

yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais. Adapun saudaranya adalah

Abu Bakar, dan namanya adalah Abdul Hamid. Sedangkan Sulaiman

adalah Ibnu Bilal dan Muhammad bin Abi Atiq adalah Muhammad

bin Abdulah bin Muhammad bin Abdunahman bin Abu Bakar Ash-

Shiddiq. Abu Atiq adalah nama panggilan kakeknya (Muhammad).

Riwayat Syu'aib telah disebutkan secara tersendiri pada bab "sya'ir di

Masjid" di bagian awal pembahasan tentang shalat. Dia

menggandengpya di tempat ini dengan riwayat Ibnu Abi Atiq, dan

redaksi keduanya adalah sama. Hanya saja di tempat itu disebutkan,
..Aku mohon kepadamu atas nama Allah, apakah engkau mendengar."

Sementara di tempat ini disebutkan, "sungguh aku mohon kepadamu

atas nama Allah." Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Aku

mohon kepadamu dengan nama Allah wahai Abu Hurairah." Adapun

kalimat lainnya tidak berbeda.
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Pada pembahasan yang lalu sudah dijelaskan perbedaan

tentang guru Az-hfin dalam hadits ini. Dijelaskan pula cara
mengompromikan perbedaan itu serta isyarat tentang penjelasan

hadits. Kalimat 'apakah engkau mendengar' dan kata di akhir hadits
'benar' dapat disimpulkan tentang bolehnya menukil hadits dengan

ucapan seperti ini. Al Mizzi dalam kitabnya Al Athraf memasukkan

hadits ini sebagai riwayat Hassan. Namun, sesungguhnya ia sangat

jelas berasal dari riwayat Abu Hurairah. Meski demikian, ada juga

kemungkinan digolongkan sebagai riwayat Hassan.

Kelima, hadits Al Bara' bin Azib yang diriwayatkan melalui
Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, dari Adi bin Tsabit.

Al Bara',

sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Hassan). Demikian
diriwayatkan kebanyakan sahabat Syu'bah. Dia berkata kepadanya,

"Dari Al Bara' dari Al Hasan." Dia menjadikannya sebagai riwayat
Hassan seperti dikutip An-Nasa'i. fuwayat ini dinukil juga pada

pembahasan tentang malaikat pada pembahasan tentang awal mula
penciptaan dengan menisbatkannya kepada At-Tirmidzi. Namun, ini
adalatr kekeliruan yang mungkin disebabkan oleh kesamaran kode,

karena At-Tirmidzi diberi kode c.r dan An-Nasa'i diberi kode o kedua

huruf ini terkadang samar. Pada pembahasan tentang peperangan

tepatnya pada perang Bani Quraidhah telah dijelaskan masa dimana

Hassan melakukannya.

orZs. Jti &, *P h' A* ,;, bl ,tjt f (Darr
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92. Tidak Disukai Jika yang Dominan Pada Seseorang Adalah

Sya'ir sehingga Menghalanginya untuk Dzikir Kepada Allah,
Ilmu, dan Al Qur'an

6154. Dari Salim, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW beliau

bersabda, "Bahwasanya rongga badan salah seorang kamu dipenuhi

nanah adalah lebih baik baginya daripada dipenuhi sya'ir. "

;; i' J;r'Jts :J$ ^*hr',r":t;;:r^ c.i f

6155. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "Bahwasanya rongga badan seseorang dipenuhi nanah

yang memakan dan merusalcnya adalah lebih baik daripada dipenuhi

sya'ir. "

Keterangan Hadits:

(Bab tidak disukai jika yang dominan pada seseorang adalah

sya'ir hingga menghalanginya dzikir kepada Allah, ilmu, dan Al

Qur'an). Imam Bukhari dalam masalah ini mengikuti Abu Ubaid,

seperti yang akan saya sebutkan. Alasannya, larangan itu ditujukan

kepada yang memenuhi dirinya dengan sya'ir, sehingga tidak ada sisa

tempat untuk selain sya'ir. Ini menunjukkan bahwa jika kadarnya

tidak sampai seperti ini, maka tidak termasuk dalam celaan tersebut.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits, "Bahwasanya rongga

badan salah seorang kamu dipenuhi nanah, adalah lebih baik baginya

daripada dipenuhi sya'ii', dari riwayat Ibnu Umar dan dari riwayat
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Abu Hurairatr. Abu Dzar menarnbahkan dalam riwayatnya dari Al
Kasymihani dalam hadits Abu Hurairah, U-;- ,? (hingga memalmn

dan merusalcnya). Tambahan ini tercantum dalam Y,rtab Al Adab Al
Mufrad dari guru Imam Bukhari yang dinukil di tempat ini. Dernikian

pula riwayat An-Nasafi. Sebagian menisbatkannya kepada Al Ashili'

Adapun periwayat l<rtab Shahih Bukhari lainnya mengutip dengan

redaksi, ii 4 (Nanah yang memakan dan merusalcnya), yakni tidak

mencantumkan kata ,p (hingga). Imam Muslim meriwayatkan

bersama Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Awanah, dan Ibnu

Hlbban melalui beberapa jalur dari AI A'masy, dan sebagian besamya

menyebutkarr,UJ- up lningga memakan dan merusaknyo). Kemudian

tercantum juga dalam riwayat Ath-Thabarani melalui jalur lain dari

Salim, dari Ibnu IJmar, 'u"r" r;, (hingga memakan dan merusaknya).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Tercantum dalam hadits Sa'ad yang

dikutip Imam Muslim, i-i- rf (Ilingga memakan dan merusalcnya).

Sementara dalam hadits Abu Hurairatr yang dikutip Imam Bukhari

tidak mencantumkan kata $ ftingga). Jika kata ,.rli dicantumkan,

maka kata'i-tl diberi tanda fathah. Namun, bila tidak dicantumkan

maka kata sesudahnya diberi tanda dhammah." Dia berkata, "Aku

melihat sekelompok orang membacanya dengan memberi tandafathah

meski tidak mencantumkan kata ufr. Ini merupakan kesalahan."

Disebutkan bahwa Ibnu Al Khasysyab telah menyitir masalah itu.

Dalam hadits Auf bin Malik yang dikutip Ath-Thahawi dan

Ath-Thabarani disebutkan, W y.Q JY *O'u'€Pi U? C;X"b,
(b 'r_#-bi n li ?'rrahbet- (Bahwa rongga badan salah seorang

kalian dari kemaluannya hingga pangkal lidahnya dipenuhi nanah

yang bergolak adalah lebih baik baginya daripada dipenuhi sya'ir)-

Sanad hadits iri hasan. Dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip Imam

Muslim disebutkan sebab bagi hadits tersebut, ir Jr-l t'F ,* q.
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(Ketilm kami berjalan bersama Rasulullah SAW di 'Araj, tibaliba

tampak pada kami seorang penya'ir sedang melantunkan sya'ir.

Maka beliau bersabda, "Tangkaplah syetan, bahwasanya

dip enuhi . . . " ) . Laht di sebutkan selengkapnya.

Kata'41- dengan tanda fathah pada huruf akhir, menurut Al

Ashma'i, "Ia berasal dari kata waryu seperti kata ramyu. Jika

dikatakan, 'rajulun mauriryn' artinya laki-laki itu memenuhi rongga

badannya." Abu Ubaid berkata, "Kata al waryu artinya nanah

memakan rongga badan." Ibnu At-Tin menukil dengan tanda fathah
mengikutip pola kata al faryu.Ini adalah pendapat Al Farra'. Menurut

Tsa'lab, ia diberi tanda 'sukun' sebagai mashdar dan bila diberi

fathah adalah sebagai isim." Dikatakan juga, makna aj ,? adalah

hingga menimpa paru-parunya. Namun, pendapat ini disanggah

karena kataillt @aru-paru) memiliki hamzah dan jika diubah kepada

kata kerja menjadi ra'ahu, yar'ahu, dan mar'iyil." Namun, asal suatu

kata diberi hamzah tidak menghalangr bila digunakan dalam kata kerja

tanpa hamzah. Makna ini bisa didekatkan bahwa paru-paru yang

dipenuhi nanah, maka akan mengakibatkan kebinasaan.

'€bi J'1fr (Rongga badan salah seorang kntian).Ibnu Abi

Jamrah berkata, "Mungkin kalimat ini dipahami sesuai makna

zhahirnya, bahwa yang dimaksud adalah rongga badannya serta apa

yang ada padanya baik berupa jantung dan lainnya. Namun, mungkin

juga yang dimaksud adalah jantung saja, dan ini lebih kuat, sebab para

ahli pengobatan mengatakan bahwa jika nanah telah sampai ke

jantung meskipun dalam kadar yang sedikit, maka penderitanya akan

meninggal. Berbeda dengan selain jantung, seperti hati dan limpa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan pertama dikuatkan

riwayat Auf bin Malik, 9,q J\ #tb b '€9i U? ,F" :)t
(Bahwasanya rongga badan salah seorang kalian dari kemaluannya
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hingga panglal lidahnya dipenuhi...). Sedangkan kesesuaian dengan

kemungkinan kedua tampak dari sisi bahwa yang berseberangan

dengannya -yaitu sya'ir- tempatnya adalah jantung (baca; hati) karena

ia lahir dari pemikiran. Ibnu Abi Jamrah mengisyaratkan tidak ada

perbedaan seseorang memenuhi rongga badannya dengan sya'ir
gubahannya dengan orang yang memenuhinya dengan sya'ir orang

lain. Pendapatnya ini cukup kuat.

4 (Nanah1. Qaih.(nanah) adalah cairan yang tidak dicampuri

darah, Kemudian kata 'sya'ir' secara zhahir mencakup semua sya'ir.

Namun, ia khusus untuk pujian yang tidak benar. Adapun pujian yang

benar, seperti pujian untuk Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang

mengandung dzikir dan zuhud, maupun nasehat-nasehat yang tidak

berlebihan, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut. Hal ini
dikuatkan oleh hadits Amr bin Asy-Syarid dari bapaknyayang dikutip
Imam Muslim seperti yang telah saya sitir. Ibnu Baththal berkata,

"Sebagian ulama menyebutkan bahwa makna 'lebih baik baginya

daripada dipenuhi sya'ir' maksudnya sya'ir yang digunakan untuk

mencela Nabi SAW." Abu Ubaid berkata, "Tentang hadits ini saya

berpendapat selain pendapat tersebut, karena syair yang digunakan

mencela Nabi SAW meskipun hanya setengah bait, tetap dianggap

sebagai kekufuran. Sedangkan hadits tersebut menunjukkan bahwa

yang terlarang adalah memenuhi hati dengan sya'ir sehingga sekan-

akan diberi keringanan untuk yang sedikit. Namun menurut saya,

maknanya adalah memenuhi hati dengan sya'ir hingga sibuk dan lalai

terhadap A1 Qur'an dan dzikir kepada Allah. Adapun jika Al Qur'an
dan ilmu yang lebih dominan, maka tidak dikatakan bahwa rongga

badannya dipenuhi sya'ir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Ubaid menyebutkan

penakwilan tersebut dari riwayat Mujalid dari Asy-Sya'bi dengan

sanad yang mursal. Dia menyebutkan hadits dan berkata pada bagian

akhirnya, "Maksudnya adalah sya'ir yang digunakan mencela Nabi

SAW. Kami telah mendapatkan yang demikian melalai sanad yarrg
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maushul melalui dua jalur lain. Dalam riwayat Abu Ya'lq dari hadits

Jabir 
-sehubungan 

hadits di atas- disebutkan, 
'01'U ii p tlS'ri ,;J

y: ? (b 
c.W- (Nanah atau darah, lebih baik baginya daripada

dipenuhi sya'ir yang digunakan mencela dirilal. Dalam sanad-nya

terdapat periwayat yang tidak dikenal. Ath-Thahawi dan Ibnu Adi
meriwayatkannya dari Ibnu A1 Kalbi dari Abu Shalih, dari Abu
Hurairah, sama seperti hadits pada bab di atas, dia berkata , ,le;se Ligt

*) 14 (b ,s.W- oi V :Jri t;,!t y;r;- | (Aisyan berkata, "Dia tidak

hapal, hanya saja beliau mengataknn, 'Daripada dipenuhi sya'ir yang

digunakan mencelalu'.'). Ibnu Kalbi lematr dalam hal periwayatan

hadits. Adapun Abu Shalih (guru daripada Ibnu Kalbi) bukan yang

bernama As-Samman yang haditsnya disepakati dikutip dalam kitab

Ash-Shahih dari Abu Hurairah. Bahkan dia adalah periwayat lain yang

lemah dan disebut Badzan. Oleh karena itu, tambahan ini tidak akurat.

Penakwilan Abu Ubaid dikuatkan oleh riwayat yang dinukil Al
Baghawi dalam krtab Mu'jam Ash-Shahabah, Al Hasan bin Sufyan

dalam Musnad-nya, dan Ath-Thabarani dalam kitabnya Al Ausath dari
hadits Malik bin Umair As-Sulami, sesungguhnya ia menyaksikan

bersama Rasulullah SAW pembebasan Makftah dan selainnya, dan dia

adalah seorang penya'ir, dia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah fatrra

kepadaku tentang sya'ir." Lalu disebutkan hadits seperti di atas

disertai tambahan, "Wahai Rasulullah, usaplah kepalaku," maka

beliau meletakkan tangannya di atas kepalaku dan aku tidak pernah

lagi mengucapkan satu bait sya'ir pun sesudah itu. Sementara dalam

riwayat Al Hasan bin Sufyan, setelah kalimat 'di atas kepalaku'

disebutkan, "Kemudian beliau SAW melewatkarurya di atas dada dan

perutku."

Al Baghawi menambatrkan dalam riwayatnya, "Jika datang

suatu bisikan kepadamu tentang itu, maka sanjunglah istrimu dan

pujilah kendaraanmu." Sekiranya maksud 'memenuhi' adalah sya'ir
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yang diizinkan, maka tambatran terakhir juga membolehkan sya'ir
tentang hal-hal yang mubah.

As-Suhaili menyebutkan dalam pembatrasan perang Waddan

dari Jami' Ibnu Wahab, bahwa dia meriwayatkan padanya,

"Sesungguhnya Aisyah RA menalcwilkan hadits ini untuk sya'ir yang

digunakan mencaci-maki Nabi SAW. Dia juga mengingkari mereka

yang menerapkannya secara umum pada semua sya'ir." As-Suhaili

berkata, "Apabila kita berpendapat seperti itu, maka tidak ada dalam

hadits kecuali celaan memenuhi rongga badan dengan sya'ir. Maka

tidak masuk dalam ancaman ini meriwayatkan sedikit sya'ir untuk
mengutipnya. Begitu pula menjadikannya sebagai dalil penguat dalam

masalah bahasa." Kemudian dia menyebutkan kesangsian Abu Ubaid
dan berkata, "Aisyah lebih berilmu darinya. Sesungguhnya yarrg

meriwayatkan hal seperti itu hanya untuk mengutip, tidak menjadi

kafir. Tidak ada perbedaan antara hal itu dengan perkataan yang

mereka gunakan mencela Nabi SAW. Inilah jawaban atas tindakan

Ibnu Ishaq yang menyebutkan sebagian sya'ir orang kafir dalam

mencaci-maki kaum muslimin."

Penakwilan Abu Ubaid dijadikan dalil bahwa makna implisit
dari penyebutan suatu sifat merupakan perkara yang diakui dalam

bahasa, karena dia memahami bahwa sya'ir yang sedikit tidak seperti

yang banyak. Untuk itu dia mengkhususkan celaan untuk sya'ir yang

banyak, seperti diindikasikan oleh kata 'memenuhi' tanpa mengaitkan

celaan itu kepada sya'ir yang sedikit. Adapun mereka yang

mengatakan Abu Ubaid membangun penakwilan ini di atas ijtihadnya
dan bukan menukil dari sisi bahasa, maka jawabannya dikatakan,
"Hanya saja dia menafsirkan hadits Nabi SAW dalam kitabnya
menurut apa yang dia ketahui dari sisi bahasa Arab, bukan

berdasarkan bisikan jiwanya, mengingat sikapnya yang sangat hati-
hati dalam menafsirkan hadits Nabi SAW.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini dijadikan dalil tentang tidak
disukainya sya'ir secara mutlak, meskipun sedikit, dan tidak
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mengandung kata-kata kotor. Landasannya adalah kalimat pada hadits

Abu Sa'id, 'Tangkaplah syetan'."4 Namun, hal ini drjawab bahwa

mungkin orang itu kafir, atau sya'ir yang lebih dominan pada dirinya,

atau sya'ir yang sedang dilantunkawlya saat itu termasuk yang tercela.

Ringkasnya, ia adalah kejadian individual dan mengandung banyak

kemungkinan, tidak dapat diterapkan secara umum, sehingag tidak ada

dalil yang dapat diambil darinya.

Ibnu Abi Jamratr mengikutkan kepada kategori 'memenuhi

rongga badan dengan sya'ir tercela hingga menyibukkan diri selain

perkara-perkara yang wajib maupun yang disukai', adalah memenuhi

dengan sajak misalnya, dan begitu pula memenuhi dengan semua ilmu
yang tercela" seperti sihir dan lain-lain, yang bisa mengeraskan hati

dan menyibukkan diri dari mengingat Allah, melahirkan keraguan

dalam keyakinan, serta menyebabkan saling membenci dan bersaing.

Catatan

Kesesuaian penekanan dalam mencela sya'ir ini, karena

mereka yang dihadapi saat itu sangat antusias terhadap sya'ir, dan

menyibukkan diri dengannya. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang

mereka agar dapat mencurahkan perhatian kepada Al Qur'an dan

dzikir kepada Allah serta beribadah kepada-Nya.

4 Ia terdapat dalam Shahih Muslim, Kitab Syi'r, no.2259, dari Abu Said, "Ketika
kami bedalan bersama Rasulullah SAW di Al Maraj, tiba-tiba tarnpak kepada kami
seorang penya'ir sedang membacakan sya'irnya, maka Rasulullah SAW bersabda,

"Tangkaplah syetan -atau peganglah syaitan- bahwanya rongga badan seseorang
dipenuhi nanah, lebih baik bagtryta daripada dipenuhi sya'ir."
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93. Sabda Nabi SAWr(Taribat Yamiinuka' @erdebu tangan

kananmu) r' Aqraa (Menj adi Mandul), dan Lalqaa (Bin asalah)'.

t6 /o/ 6
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6156. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata,

"sesungguhnya Aflah saudara laki-laki Abu Al Qu'ais minta izin

kepadaku setelah turun ketentuan hijab. Aku berkata, 'Demi Allah,

aku tidak mengizinkarulya hingga aku minta izin kepada Rasulullah

SAW, karena saudara Abu Al Qu'ais bukanlah yang menyusuiku,

tetapi yang menyusuiku adalah istri Abu A1 Quais'. Rasulullah SAW

masuk kepadaku dan aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

laki-laki itu bukanlah yang menyusuiku, tetapi yang menyrsuiku

adalah istrinya'. Beliau bersabda, 'Berilah izin kepadanya,

sesungguhnya dia adalah pamanmu, taribat yamiinuki'. " IJrwah

berkata: atas dasar itulah sehingga Aisyah berkata, "Haramkanlah

karena sebab persusuan seperti apayarlgdiharamkan karena nasab."

.^
4Je ajll

,|,'i;G

;rri :as t& ilr e) *.C t :*\r ,r
ry W,q *6.,-F'& u:r;;;'olt'{*,:

*U'
,i't +7
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6157. Dari Al Aswad, dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi

SAW hendak kembali (setelah melalnrkan haji), lalu beliau melihat

Shafiyah di pintu kemahnya sedang murung bersedih, karena dia

sedang haid. Beliau bersabda, 'Aqraa, halqaa -bahasa Quraisy-
sungguh engkau menghalangi knmi'. Kemudian beliau bersabda,

'Apaknh engkau melalatkan tawaf ifudhah pada hari latrban?' Dia
menjawab, 'Benar'. Maka beliau bersabda, 'Berangkatlah kalau

begitu'."

Keteransan lladits:

Dalam bab ini disebutkan dua hadits dari Aisyah berkenaan

dengan judul bab.

Pertama, hadits Aisyah tentang kisah Abu Al Qu'ais tentang

persusuan, yang sudah dijelaskan pada pembahasan tentang nikah

dalam bab "Setara dalam Agama" ketika membahas hadits Abu

Hurairah, "Perempaun dinikahi karena empat perkara...". Ibnu As-

Sikkit berkata, "Asal kata taribat adalah iftaqarat (menjadi butuh).

Namun, ia adalah kata yang diucapkan dan tidak dimaksudkan sebagai

doa. Bahkan tujuannya untuk memotivasi untuk melakukan perbuatan

tersebut. Jika dia menyelisihi, maka telah berbuat buruk." An-Nahhas

berkata, "Maknanya, jika engkau tidak melakukan, maka tidak ada

yang kau peroleh di tanganmu, kecuali debu." Sementara Ibnu Kaisan

berkata, "Ia adalah perumpamaan yang berlaku di antara mereka.

Artinya, apabila luput darimu yang aku perintahkan, maka engkau

akan membutuhkannya. Seakan-akan beliau berkata, 'engkau akan

butuh kepadanya jika luput darimu', tetapi kalimat itu diringkas." Ad-

Dawudi berkata, "Maknanya, butuh kepada ilmu." Dikatakan juga ia
adalah ungkapan yang digunakan untuk pujian yang berlebihan,
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seperti mereka mengatakan

membunuhnya, sungguh dia

mengatakan seiain itu seperti

Hurairah.

kepada penya'ir. "Semoga Allah
sangat bagus." Ada pula yang

telah dijelaskan pada hadits Abu

Kedua, hadits Aisyah tentang kisah Shafiyah saat mengalami

haid ketika menunaikan haji. Hal ini sudah dijelaskan pada

pembahasan tentang haji dalam bab "Apabila Perempuan Haid setelah

Ifadhah." Abu tlbaid menyebutkarulya dalam kitab Gharib Al Hadits

tanpa dibaca panjang dan diberi tanwin. Lalu dia menyebutkan dalam

lntab Al Amtsal bahwa kata itu dalam percakapan orang Arab dibaca

panjang namun dalam perkatakan ahli hadits tidak dibaca panjang.

Abu Ali Al Qali berkata, "Ia diberi tanda panjang dan bisa juga tidak."
Mereka berkata, "Maknanya, Allah memandulkarmya dan

membinasakanflya." Sehubungan dengan ini terdapat pembahasan

seperti pada kata taribat.
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94. Tentang Perkataan "Mereka Mengklaim."
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6158. Dari Abu An-Nadhr, maula Umar bin Ubaidillah,

sesungguhnya Abu Murrah, maula Ummu Hani' binti Abu Thalib

mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Ummu Hani' binti

Abu Thalib berkata, "Aku pergi kepada Rasulullah SAW pada tahun

pembebasan kota Makkah. Aku dapati beliau sedang mandi dan

Fathimah putrinya sedang menutupinya. Aku mengucapkan salam

kepadanya, maka beliau berkata, 'siapakah ini?' AlCtr berkata, 'Aku

adalah ummu Hani' binti Abu Thalib'. Beliau sAW berkata, 'selamat

datang wahai (Jmmu Hani'. Ketika selesai mandi, beliau berdiri dan

shalat delapan rakaat sambil berselimutkan satu kain. Ketika selesai,

aku berkata, .wahai Rasulullah, putra ibuku mengklaim bahwa dia

akan membunuh seorang taki-laki yang telah aku lindungi, yaitu fulan

bin Hubairah'. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Kami telah

melindungi orang yang engknu lindungi wahai Ummu Hani'. " IJmmu

Hani' berkata, "Kejadian itu berlangsung pada waktu dhuha."

@:
(Bab tentang perkataan 'mereka mengHaim'). Seakan-akan

Imam Bukfiari mengisyaratkan kepada hadits Abu Qilabatr, dia

berkata, \tW) e JtrJ&} * h' .J2 ^lt'J*)'c.3* 6 :sj3 Cl J+

,y'|il A'q,it (Dikatakan kepada lbnu Mas'ud, "Apa yang engkau

dengar Rasulullah SAW kntalcan tentang perkataan 'mereka

mengHaim'? " Beliau berftata, "seburuk-buruk hewan tunggangan

seseorang"). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud,

dan para periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya), hanya saja

munqathi' (terputus). Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan

kepada kelemahan hadits ini dengan mengutip hadits Ummu Hani'

yang didalamnya disebutkan, "Putra ibuku mengklaim." IJmmu Hani'

mengatakan hal ini sehubungan dengan Ali dan Nabi sAw tidak

mengingkarinya. Makna dasar kata za'ama (klaim) digunakan untuk

urusan yang tidak dipastikan hakikatnya. Ibnu Baththal berkata,
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"Makna hadits Abu Mas'ud, 'Barangsiapa banyak berbicara tentang

perkara yang tidak diketahui pasti tentang kebenarannya, maka sangat

rawan unfuk berdusta'." Ulama selainnya berkata, "Kata za'ama

sering digunakan dengan arti berkata. Dalam hadits Dhimam bin
Tsa'labah pada pembahasan tentang ilmu disebutkan, 'Utusanmu

mengklaim'. Begitu pula Sibawaih banyak menggunakan dalam

kitabnya sehubungan perkara-perkara yang disetujuinya, 'Al Khalil
mengklaim'."

95. Tentang Perkataan Seseoran gr "Wailaka (Celaka Engkau)."

*r,siL & pbht ;;'rlr
rit ,,Su .4!rt :Js .i:x.6t
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6159. Dari Qatadah, dari Anas RA, sesungguhnya Nabi SAW
melihat seorang laki-laki menuntun unta betin4 maka beliau bersabda,

'Naikilah ia." Dia berkata, "Sesungguhnya ia adalah unta betina."

Beliau bersabda, "Naikilah ia." Dia berkata, "Ia adalah unta betina."

Beliau bersabda, "Naikilah ia, celaka engkau."

t \t ,rb yt J;rLl A?nt *>r r;; ,r) f ,?\t *
,y, ,s;:, u isu lalrt d j6 .{i.'6; >1"i"?, rn,

.y:G:t A31 yist e .A) V?rt ,iG .1arc.6y

6160. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, sesunggrf,ry,
Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki menuntun unta betina,

maka beliau SAW berkata kepadanya, "Naikilah ia." Dia berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah unta betina." Beliau
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bersabda, "Naikilah ia, celakalah engkau." Pada kali kedua atau

ketiga.

iv \t -* At J;, ,st{ :Jv >tuy ; ;i'* ;N ,si *
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6161. Dari Abu Qilabatr, dari Anas bin Malik, Rasulullatr

SAW pernah berada dalarn suatu perjalanan, bersama seorang budak

berkulit hitam miliknya, yaitu Anjasyatr, dan saat itu dia sedang

melantunkan dendagan untuk unta. Maka Rasulullatr SAW bersabda

kepadany4 "Kasihan englcau, wahai Aniasyah, perlahanlah terhadap

kaca-kaca (membaw a kaum perempaun). "

'v,hr,* 
"tr:';if 
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6162. Dari Abdurratrman bin Abi Bakrah, dari bapaknya, dia

berkata, seorang laki-laki memuji laki-laki lain di sisi Nabi SAW,

maka beliau bersabda, "Celaknlah engkau, engkau telah memenggal

leher saudaramu -tiga kali- barangsiapa di antara kamu yang

harus memuji, malm hendaklah mengatakan, 'Aht kira fulan -dan
Allah yang memperhitunglmnnya- dan alru tidakmensucikan seorang

pun atas Allah'. Jika dia mengetahui."
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6163. Dari Az-Zuhri, dari Abu Salamatr dan Adh-Dhahhak,
dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Pada suatu ketika Nabi SAW
membagikan sesuatu, maka Dzul Khuwaishirah 

-seorang 
laki-laki

dari bani Tamim- berkata, 'Wahai Rasulullah, berlaku adillah'.
Beliau bersabda, 'Celaka engkau, siapa yang berbuat adil jika alat

tidak berlalcu adil'." {lmar berkata, "Berikan izin kepadaku untuk
memenggal lehernya." Beliau bersabda, "Tidak, sungguh dia memililci

sahabat-sahabat yang salah seorang kamu akan meremehknn

shalatnya dibanding shalat mereka, dan puasanya dibanding puasa

merelra. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari
sasarannya, dia melihat kepada mata anak panahnya dan tidak
mendapati sesuatu padanya, kemudian melihat kepada batang anak
panahnya dan tidak mendapati sesuatu padanya, kemudian melihat

*L;y s:s ;l,a; C
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kepada ekor anak panahnya dan tidak mendapati sesuatu padanya,

kemudian melihat kepada bulu anak panahnya dan tidak mendapati

sesuatu. Ia telah mendahului kotoran dan darah. Mereka keluar di

saat manusia terpecah. Tanda-tanda mereka adalah seorang laki-laki

yang salah satu dari kedua buah dadanya seperti buah dada

perempuan -atau seperti kemaluan- yang berayun-ayun." Abu

Sa'id berkata, "Aku bersaksi telah mendengamya dari Nabi SAW dan

aku bersaksi pemah bersama Ali ketika memerangi mereka. Lalu

dicari di antara orang-orang yang terbunuh dan didatangkan seperti

sifat yang disebutkan Rasulullah SAW."

Jt >;, oi '& \t *r; i;) c.f * #:)t * ;. ):"L *
iJtt .LSil ,o\r

tl :Jb .^3:, Wf :Js .,-t6., e bl ,rb i;r3 :,Ss .|l;-t
'&'*L tJ$ .iFL,i I 

'Jri 
.;;'6 ;,i:r'# ,io.Gtf

,;- ,i* ..* olr;a;'* i,lu; :Z;i .':i " iJts tS4

*,rrt ,;L ; (, e\ 4 "rtti 
r.r6f ? el ,y, ,S;:,

:Jv ,'i.tii'-,i. ;- *) il? \t ,*'r\t ;t ,lt .;,'e;f
.ib

.ai'a;:lt * lp lj ,#:Sr r* Jtl) .u;!lt f ,-*iue
6164. Dari Humaid bin Abdunahman, dari Abu Hurairah RA,

sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan

berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Beliau bersabda,

"Kasihan engknu." Dia berkata, e'l{ku berhubungan intim dengan

iskiku pada siang hari bulan Ramadhan." Beliau bersabda,

"Bebasknnlah seorang budak." Dia berkata, "rqku tidak

J;t t ,Jw '*3 ;v \t *r- ir 'J;.,
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mendapatkannya." Beliau bersabda" "Berpuasalah dua bulan

berturut-turut." Dia berkata, ccr\ku tidak mampu." Beliau bersabda,
"Berilah makan enam puluh orang miskin." Dia berkata, "Aku tidak
mendapatk atTrty a." Lalu didatangkan keranj ang (berisi kurma). B eliau

bersabda, "Ambillah ia dan sedekahkan " Dia berkata, "Wahai

Rasulullah, kepada selain keluargaku? Demi yang jiwaku berada di
tangan-Nya, tidak ada di antara dua batas kota Madinah orang yang

lebih butuh daripada aku." Nabi SAW tertawa hingga tampak grgr-grgt

taringnya, lalu beliau bersabd4 "Ambillah."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Yunus dari Az-Ztthn.
Abdunahman bin Khalid berkata, dari Az-Znhi, "Celakalah engkau."

(rt;f ol ib\t ,*r"Grt,'jt ,**, Gri *"'&t"i i :w *
,4t 0l:U'cur ilra ta-4t f o|f ,i' J;, G-:Jto

.y. :Jv .W:r* ,s"i'Sat ,JC )€ ,,Sv .rlt'UU',k ,\*
,*:ttp atiil i, 'oi ,rt j; L: ,,.'Stv ,iG

6165. Dari Atha' bin Yaz id, Al-Lart.; ;* Abu Sa'id Al
Khudri RA, sesungguhnya seorang Arab badui berkata, "Wahai

Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang hijrah." Beliau bersabda,
"Kasihan englwu, sungguh urusan hijrah sangatlah berat, apakah

engkau memiliki unta? " Orang itu berkata, "Ya." Beliau bertanya,
"Apakah engkau menunailcan zakatnya? " Dia menjawab, "Ya."
Beliau bersabda, "Beramallah di negeri seberang, sesungguhnya

Allah tidak akan menyia-nyiakan amalanmu sedikitpun."

/ ,c/ \, . - z tz.t c, . I t . / o/ c 6 z t c c /

be 4:o at 6?t -p U.t f Gt ry *j U.F ,1.*tS ,f'-';'"c)3 * Jtl"rk;;\i-"&:, ,,SG ,n, ,5r?t; * et
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e'Hr i?j f ;sr'6*x tH a:rk LsrL-. t;*'; \
.f\,=.r-J _ll f!3 :*..t ,f U. P dte; .f\>.J-1 :a1*.a

6166. Dari Waqid bin Muhammad bin Zaid, aku mendengar

bapakku, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Celakalah kamu, atau kasihan kamu -Syu'bah berkata: dia ragu

padanya- jangan kamu kembali kafir sesudahlat sebagian kamu

memenggal leher sebagian yang lain (saling membunuh). " An-Nadhr

berkata dari Syu'bah, "Kasihan kamu." Umar bin Muhammad berkata,

dari bapaknya, "Celaka kamu atau kasihan kamu."

*j *\t * at Jti:Qr &f',>,^, oi ;iVi;rsy
\\i)'o\:rLi Ci ,:ar;s :Js t-^kC bUt ;, ,k J;t 6 :Jw

U'{ d\ iJts .i-nr:li,r L-f Jt'tt,q Li*l c iJtj

,* aL-*t E; rri;L,tr .4 i;C s.'l.:,,lr ;:: ,uta :*-i
& ie,kri *t* ?i o\:Jw u7.r1i; ot<r ;;5. ?y

.vilr;r;:

& t * \t * et * ui q- i;a V'^;i ;:;llrt
6167.Dari Qatad *, U*Anas, sesungguhnya seorang laki-laki

dari penduduk padang sahara datang kepada Nabi SAW dan berkata,

"Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi?" Beliau bersabda, "Celaka

engkau, apakah yang engkau persiapkan untuk menghadapinya? " Dia
berkata, "Aku tidak menyiapkan untuknya kecuali bahwa aku cinta

Allah dan Rasul-Nya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau

bersama yang engkau cintai. " Kami berkata, "Apakah kami demikian
juga?" Beliau bersabda, "Benar." Maka kami pun hari itu benar-benar

bergembira. Lalu lewatlah seorang budak milik A1 Mughirah --dia
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masih sebaya denganku- lalu beliau bersabda, "Jika orang ini
dipanjangkan usianya, maka belum sampai tua renta hingga kiamat
terjadi. "

Syu'bah meringkasnya dari eatadah, aku mendengar Anas,
dari Nabi SAW.

Keterangan lfadits:

Penj elasan kata' w ail afra' sudah disebutkan pada pembahasan
tentang haji ketika membahas hadits pertama pada bab di atas.

Dikatakan asal kata wail adalah wai, yautu kata yang menunjukkan
makna 'mengaduh'. Ketika mereka sering menggunakan kata ,wai li
fulan' maka digabungkan dengan huruf lam sehingga menjadikan lam
itu sebagai bagian dari kata tersebut lalu digolongkan sebagai kata
mu'rab (berubah-rubah huruf akhirnya). Dari Al Ashma,i, ,,Katawail

digunakan untuk memperburuk perbuatan orang yang dimaksud
perkataan itu." Sementara Ar-Raghib berkat4 "Kata wail berrna?.na

'buruk'. Terkadang digunakan dengan arti .menyayangkan,.

Sedangkan kata waiha artinya kasihan, dan kata waisa bermakna
menganggap kecil. Adapun tentang Jahannam,, maka tidak
dimaksudkan maknanya menurut bahasa. Bahkan maksudnya adalah
siapa yang Allah mengatakan hal itu ada padanya, maka dia berhak
menetap di neraka."

Dalam kitab Man Haddatsa Wanasiya disebutkan dari
Mu'tamir bin Sulaiman, dia berkata: Bapakku berkata kepadaku,
"Engkau menceritakan kepadaku tentangku dari Al Hasan bahwa dia
berkat4 'waifua' adalah kata yang bermakna kasihan." Mayoritas ahli
bahasa mengatakan, 'Wail' adalah kata yang bermakna adzab, dan
'waiha' bermakna kasihan. Dari Al Yazidr,,.Keduanya memiliki
makna yang sama. Engkau katakan 'waifua lizaidin, dan bisa juga
'waila lizaidin'."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, tindakan Imam Bukhari

mengindikasikan bahwa dia sependapat dengan Al Yazidi dalam hal

itu, sebab dia menyebutkan pada sebagian hadits di bab imkata wail
dan juga waifua serta hadits yang terjadi keraguan antara keduanya.

Barangkali dia mengisyaratkan kepada kelemahan hadits yang dinukil

dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW berkata kepadanya, A \*F 1

,y;jlt c ,€*\'#t ,9j ry UV git {tonson engkau cemas karena

kata 'waifu' sebab ia menunjukknn kasih sayang, tetapi hendaklah

engknu cemas knrena kata 'wail'). Hadits ini diriwayatkan Al
Khara'ithi dalam l<rtab Masawi Al Akhlaq detgan sanad yang lemah.

Ad-Dawudi berkata, "Kata wail dan waifua serta waisa adalah

kata-kata yang diucapkan orang Arab ketika mencela." Dia
melanjutkan, "Adapun watfua diambil dari kata fuuzn (sedih), dan

waisa dari kata 'asaa yatgjuga bermakna sedih." Namun, pernyataan

ini ditanggapi Ibnu At-Tin bahwa para pakar bahasa hanya

mengatakan 'wail' sebagai kata yang diucapkan saat sedih. Mengenai

perkataan Ibnu Arafah, "Kata wail artinya sedih." Seakan-akan dia
menyimpulkannya dari anggapan bahwa doa menggunakankata wail
terjadi pada saat sedih. Sementara hadits-hadits yang dinukil Imam
Bukhari di tempat ini terdapat hadits yang diperselisihkan para

periwayat tentang lafazbnya, yakni apakah menggunakan wail atau

waifua. Ada juga yang periwayatnyabimbang seraya mengatakanwail
atau waifua. Sedangkan sisanya menyebutkan salah satunya tanpa

ragu. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa setiap salah satu dari

keduanya adalah kata yang bermakna 'mengaduh'. Adapun
pengaduhan ini bermakna celaan atau selainnya yang diketahui dari

konteks kalimat. Sesungguhnya pada sebagian hadits itu terdapat

penggunaan kata wail secara tegas, tetapi memahaminya dengan arti
'celaka' kurang tepat. Kesimpulannya, asal dari masing-masing kata

itu adalah apa yang disebutkan, tetapi terkadang salah satunya

digunakan pada posisi yang lainnya. Sedangkan pernyataan bahwa
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kata waisa diambil dari 'asaa juga tertolak karena adanya perbedaan

perubahan bentuk kedua kata itu.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sembilan hadits
yang semuanya sudah disebukan.

Pertama dan kedua, hadits Abu Hurairah dan Anas tentang

sabda Nabi SAW kepada orang yang menuntun unta betina, 'T.Iaikilah,

celaka engkau." Ini adalah redaksi riwayat Anas. Pada riwayat Abu
Hurairah ditambahkarr, "Pada yang kedua atau ketiga." Penjeiasann),a

sudah dipaparkan pada bab 'Menunggang Unta Betina" pada

pembahasan tentang haji. Mengenai perbedaan redaksisnya, apakah

disebutkan 'tiga kali' atau 'kali ketiga' atau 'kali keempat', dan

apakah dikatakan kepadanya 'wailaka' atau 'waifuaka' telah

disebutkan pada pembahasan tentang haji.

Ketiga, hadits Anas tentang kisah Anjasyah, yang telah

disebutkan empat bab yang lalu.

Keempat, hadits Abu Bakrah, "Seseorang memuji..." dan di
dalamnya disebutkan, "Celaka kamu, engkau telah memenggal leher

saudaramu." Hadits ini sudah dijelaskan pada bab "Apa yang tidak
disukai dari saling memuji."

Kelima, hadits Abu Sa'id tentang kisah Dzul Khuwaishiral:.

dan perkataannya, "Wahai Rasulullah, berlaku adillah." Beliau

bersabda, "Celaka engkau, siapa yang berbuat adil jika aku tidak

berlaku adil." Sebagian penjelasarurya sudah disebutkan pada

pembahasan tanda-tanda kenabian di bagian alhir pembahasan

tentang peperangan. Adapun penjelasannya lebih lanjut akan

dipaparkan pada pembahasan tentang perintah taubat kepada orang-

orang yang murtad.

-." 4 r,Uj ;f up (Ketika terjadi perpecahanl. Menggunakan kata,

g (retika). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 'i3

$:j 6"O"itt-baik perpecahan). Adapun Adh-Dhahhak yang disebutkan
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pada sanad-nya adalah Ibnu Syurahbil Al Misyrafi yang dinisbatkan

kepada maf,ga Hamdan.

Keenam, hadits Abu Hurairah tentang laki-laki yang

berhubungan intim dengan istrinya pada bulan Ramadhan.

Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang puasa. Dia

menyebutkarulya di tempat ini karena adanya lafazh di sebagian

jalurnya, "Beliau berkata: Celaka engkau" seperti akan saya jelaskan.

Imam Bukfiari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Muqatil

Abu Al Hasan, dari Abdullah, dari Al Auza'i, dari Ibnu Syihab, dari

Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah' Abdullah yang

dimaksud adalatr Ibnu Al Mubarak. Kalimat pada sanad, "Al Auza'i

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Az-Zr*li menceritakan

kepadaku", di dalamnya terdapat bantahan bagi yang mengkritik

sanad hadits ini dengan mengatakan bahwa Al Auza'i tidak

mendengamya dari Az-Zt;[ti, berdasarkan riwayat Uqbah bin

Alqamah, dari Al Auza'i, dia berkata, "Sampai kepadaku dari Az-

Zlhli." Demikian kami kutip dalam juz kedua hadits Abu Al Abbas

Al Asham. Uqbah tidak mengapa dengannya maka dipahami Al
Auza'i sempat bertemu Az-Znhi dan menceritakan hal itu kepadanya

setelah sebelumnya telah sampai kabar kepadanya. Selanjutnya, Al
Auza'i menceritakan hadits itu menurut kedua versi tersebut.

6-:(J1 & ',#. 6 (Apo yang ada di antara dua batas kota

Madinah). Kata|$ adalah bentuk tatsniyah (ganda) dari kata thumb,

artinya pinggiran kota Madinah. Ibnu At-Tin berkata, "Disebutkan

dalam riwayat Asy-Syaikh Abu A1 Hasan dengan memberi fathah
pada huruf tha' dan ba' (thanbai). Namun, dalam riwayat Abu Dzar

justru diberi tanda dhammah pada keduanya (thunbui). Kata dasarnya

diberi tanda dhammah pada huruf nun, namun diberi sulatn untuk

memudahkan pengucapan. Makna dasar kata ath-thanb adalah tali

kemah, lalu digunakan dengan arti ujung pinggiran sesuatu.
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g C?i (Lebih butuh daritat). Dalam riwayat A1 Kasymihani

disebutkan, ii (Lebih fakir). Kalimat di bagian akhir, "Beliau

bersabda, 'Ambillah ia"' dalarn riwayat Al Kasymihani disebutkan,

"Kemudian beliau bersabda, 'Berilah makan keluargamu'."

q-p[ ,f ,i;- u.6 lnad* ini diriwayatkan pula oleh Yunus

dari Az-Zuftn). Yunus yang dimaksud adalah Ibnu Yazid. Maksudnya,

dia meriwayatkannya dan Az-Zfiii sama seperti sanad sebelumnya

sehubungan kalimat, "Kasihan engkau. Dia berkata, 'Aku
berhubungan intim dengan istriku'." Riwayat pendukung ini dinukil

Al Baihaqi dengan sanad yangmaushul dari Anbasah bin Khalid, dari

Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri secara lengkap Dalam riwayatnya

disebutkan, 3ri q a!t;"')'Sut $ettau bersabda, "Kasihan engkau,

apakah itu? ").

l.l.i'rty:Jt f l.e i. g*?, r+ Jv) (Abdurrahan bin Khatid

berkata dari Az-Zuhri, "Celaka engkau"). N{aksudnya, dia

mengatakan 'wailakn' sebagai ganti kata 'waiftaka'. fuwayat mu'allaq

ini diriwayatkan Ath-Thahawi dengan sanad yutg maushul (lengkap)

dari Al-Laits, Abdurrahman bin Khalid menceritakan kepadaku, dari

Ibnu Syihab Az-Zthi,lalu dikatakan, * .;6: 'j6 sUi;-i UA lui

;Ai lSetiau bersabda, "Ada apa denganmu, celaka engkau." Dia

berkata, "Aku berhubungan intim dengan istriku").

Ketujuh, hadits Abu Sa'id dalam riwayat A1 Walid (Ibnu

Muslim).

\:-* qb i4t 'tt1.'a;.i ,JG ,a:;asr ,f e'i( (Beritahukan

kepadalru tentang hijrah. Beliau bersabda, "Kasihan engknu, sungguh

urusan hijrah sangatlah berat"). Hadits ini sudah disebutkan pada bab

"Hijrah ke Madinah" bahwa hijrah adalah wajib bagi penduduk

Makkah secara individu sebelum pembebasan kota Makkah. Nabi

SAW mengingatkan mereka akan beratnya urusan hijrah, berpisah
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dengan sanak keluarga dan negeri tumpah faruh, 
Sudah disebutkan

pula penjelasan hadits beliau SAw, P, fr.6i9 ! Qidak ada hijrah

sesudah pembebasan kota Makkah).

)qt ,)y u @i negeri seberang). Kata bihoar (lautan) di sini

dalam riwayat mayoritas menggunakan huruf ba' kemudian ha',

artinyanegeri. Negeri biasa juga disebut bafurah (autan) karena sama-

sama luas. Dalam riwayat Al Kasymihani menggUnakan huruf ra'lalu

7iz. Namun, ini adalah perubahan dalam penulisan naskah.

'!'i't (Tidak aknn mengurangi). Kata r)rq dibei fathah pada

huruf awal dan sulatn pada huruf kedua Qatruka) yang berasal dari

kata at-tark (meninggalkan). Bisa juga diberi fathah pada huruf awal

dan kasrah pada huruf kedua, lalu huruf ra' dan kaf sarrn-sama diberi

fathah $tatiraka) yang bermakna'mengurangi'.

Kedelapan, hadits Ibnu Umar RA.

jL ,!3 z:;5 ,)tt'Jv,9i jt "ffJ Sa loia berkata, "Celaka kamu

atau kasihan kamu." Syu'bah berknta, "Dia ragu-ragu").Maksudnya

gurunya (Waqid bin Muhammad).

;dt'rS'6j (An-Nadhr berkata). Dia adalatr Ibnu Syumail.

e:P e (Dari Syu'bah). Maksudnya, melalui sanad yang

disebutkan sebelumnya.

'34 (Kasihan kamu). Maksudnya ,tanpaada keraguan.

a, t to l.! ' '
# U. * Jtl:t (Umar bin Muhammad berkata). Dia adalah

saudara Waqid yang disebutkan padasanad sebelumnya.

yi f (Dari bapatcnya). Dia adalah Muhammad bin Zaid bin

Abdullah bin Umar dari kakeknya (Ibnu Umar).

"€-;J't|'ffJ (Celaka kamu atau kasihan knmu). Maksudnya,

sama seperti yang dikatakan saudaranya Waqid. Hal ini menunjukkan

516 - FATHUL BAARI



keraguan yangadaberasal dari Muhammad bin Zaidbin Abdullah bin

Umar atau periwayat yang di atasnya. Jalur Umar ini sudah dikutip

melalui sanad yang maushul pada bagian akhir pembahasan tentang

peperangan melalui Ibnu Wahab. Begitu pula hadits Umar ini sudah

dikutip melalui jalur lain dari Ibnu Umar dengan redaksi yang panjang

pada bab "firman Allah, 'Wahai orang-orang beriman, janganlah

sebagian kaum memperolok-olok kaum yang lain'." Adapun

penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang fitnah dan

cobaan.

Kesembilan, hadits Anas yang diriwayatkan melalui Amr bin

Ashim, dari Hammam, dari Qatadah. Dalam riwayat Syu'bah dari

Qatadah disebutkan bahwa Qatadah mendengar langsung hadits ini

dari Anas.

oil$r J^f 'A >V3'tti lAolr*o seorang laki-laki dari penduduk

padang sahara). Dalam riwaVat Ar:Z*tn dari Anas yang dikutip

Imam Muslim disebutkan, qt;\t',y :itr-t)'tt( lnon*o seordng taki-laki

dari Arab badui). Dalam riwayat Ishaq bin Abi Thalhah, dari Anas

yang juga dikutip Imam Muslim disebutkan sama seperti di atas.

Dalam riwayat Salim bin Abi AI Ja'd berikut dalam V'ttab Al Ahkam

dari Anas, + ,h qt )*1-,.irt u q)V *, * iu' .,Ia 'r;rt si u4.

lr;ir aL (Ketika aku dan Nabi SAW lceluar dari masjid, kami

ditemui seorang laki-laki di pelataran masiid). Pada pembahasan

keutamaan Umar sudah saya jelaskan bahwa dia adalah Dzul

Khuwaishirah A1 Yamani, orang yang kencing di masjid. Keterangan

tentang itu diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Adapun mereka yang

mengatakan bahwa orang dimaksud adalah Abu Musa atau Abu Dzar,

maka itu tidak benar, karena meski kedua orang ini mendapatkan

jawaban yang sama, yaitu "seseorang bersama yang dia cintai", tetapi

pertanyaan mereka berbeda, sebab baik Abu Musa maupun Abu Dzar

hanya menanyakan tentang seseorang mencintai suatu kaum, tetapi
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tidak sempat bergabung dengan mereka. Sementara laki-laki pada

riwayat di atas bertanya tentang kapan terjadinya Kiamat.

a*.rS bUt u;t (Kapan kiamat terjadi). Kata t",s.'6 boleh diberi

tanda dhammah ataafathah di akhimya. Dalam riwayat Hammad bin

Salamah dari Tsabit dari Anas yang dikutip Imam Muslim disebutkan,

bUt |tr ,;, (Kapan terjadinya kiamat?). Begitu pula dalam

kebanyakan riwayat.

r4S oi:.tli 6 :Jti $ai iri.r}f 6i |NJ (Kasihan engkau, apakah

yang engkau siapl<an untulotya? Dia menjawab, "Alclt tidak

menyiapkan untuknya".). Ma'mar menambahkan dari Az-Znhi dari

Anas yang dinukil Imam Muslim, €:"J *'#i ,y f b (dengan

banyak amalan yang aku memuji dirilu knrenanya). Dalam riwayat

Sufyan dari Az-Zlhi yang juga diriwayatkan Imam Muslim

disebutkan, t:i! iil" "fO (Dia tidak menyebutkan [amalanJ yang

banyak). Kemudian dalam riwayat Salim bin Abi Al Ja'd disebutkan,

y* 'tt l* \ ,>b f 'u a:r:rbi 6 :J'6 j o(*4 S*;t b?J (sekan-

akan laki-laki itu terdiam, lalu berkata, "Alu tidak menyiapkan

dengan banyalcnya shalat, puasa, dan tidak pula sedekah".).

'*i ",i 
e'r!51 lsesungguhnya engkau bersama yang engkau

cintai). Maksudnya, digabungkan dengan mereka sehingga menjadi

kelompok mereka. Hal ini menolak tanggapan bahwa tingkatan

mereka berbeda, lalu bagaimana bisa dikatakan bersama?

Jawabannya, kebersamaan ifu tercapai dengan sekadar berkumpul

pada sesuatu dan tidak mesti pada semua perkara. Jika kebetulan

semuanya masuk surga, maka sudah dapat dikatakan bersama

meskipun berbeda tingkatan. Hal ini akan dijelaskan pada bab

berikutnya.

";n i$ {4)iii Ws ,ffi (Kami berkata, "Dan kami seperti

itu? " Beliau bersabda, "Benar"). Ini menguatkan apa yang telah saya
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jelaskan tentang arti 'bersama', karena tingkatan para sahabat juga
berbeda-beda.

tr'-r$ t .j )t;U t:ri (Kami pun pada hari itu sangat

bergembira). Dalam riwayat lain dari Anas disebutkan, ;;1:,:J ,t St
4'hl g|) fi? (Saya belum pernah melihat kaum muslimin lebih

bergembira daripada hari itu).

,:1gii. ir' ';i (Seorang budak milik AI Mughirah tewat).

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Milik Mughirah bin Syu'bah."
Dia meriwayatkannya melalui Affan, dari Hammam, dia berkata,
"Seorang budak lewat." Lalu tidak disebutkan apa yang sebelumnya
dari jalur ini.

g.tlf 'U O6.t (Dia sebaya denganlru). Maksudnya, szrma

usianya denganku. Ibnu At-Tin berkata, "Kata qarn artinya sama dari
segi usia. Jika dibaca qirn artinya setara dalam hal keberanian."
Dalam riwayat Ma'bad bin Hilal yang dinukil Imam Muslim clari

Anas disebutkan, "Budak tersebut termasuk atraab bagiku saat ifu."
Atraab adalah bentuk jamak dari kata tirb artinya orang-orang yang
sepadan. Mereka diserupakan dengan taraa'ib, yntu tulang-tulang
rusuk di dada. Pada bagian akhir riwayat Al Hasan dari Anas
disebutkan, "Aku pada hari itu juga masih muda belia."

Ibnu Basykuwal berkata, 't{ama budak itu adalah

Muhammad." Dia berhujjah dengan riwayat Muslim dari Hammad bin
Salamah dari Tsabit dari Anas, "sesungguhnya seorang laki-laki
bertanya kepada Nabi SAW, 'Kapan terjadinya kiamat?' Saat itu
seorang anak muda dari kalangan Anshar yang biasa dipanggil dengan

nama Muhammad." Dia berkata pula, "sebagian mengatakan
namanya adalah Sa'ad," Kemudian dia meriwayatkan dari Al Hasan,

dari Anas, "Seorang laki-laki bertanya tentang hari kiamat -lalu
disebutkan hadits- maka dia melihat kepada seorang anak muda dari
Daus yang diberi nama Sa'ad." Keterangan ini diriwayatkan Al Barudi
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dalam kitab Ash-Shahabah dengan sanad yang hasan. Dia

meriwayatkan pula dari Abu Qilabah dari Anas sama sepertinya. Ibnu

Mandah meriwayatkan pula dari Qais bin Wahab dari Anas, di

dalamnya disebutkan, "Sa'ad Ad-Dausi lewat." Dia berkata:

Diriwayatkan juga oleh Qurrah bin Khalid dari A1 Hasan yang

disebutkan di dalamnya, "Dia berkata kepada seorang pemuda dari

Daus yang dipanggil dengan nama Ibnu Sa'ad."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Muslim dari Ma'bad

bin Hilal dari Anas disebutkan, "Kemudian beliau melihat kepada

anak muda Azd Syanu'ah." Kemungkinan peristiwa ini terjadi lebih

dari satu ka1i. Atau mungkin nama anak muda itu adalah Sa'ad dan

biasa dipanggil dengan nama Muhammad atau sebaliknya. Adapun

Daus berasal dari Azd Syanu'ah, maka mungkin ia bersekutu dengan

Anshar.

r6;f.Jit itii e i*t k# P * fl'itt lui (Betiau bertrata,

"Jika orang ini diakhirkan usianya maka belum didapati tua renta

hingga kiamat terjadi"). Dalam riwayat Al Kasymihani, "Maka

sekali-kali tidak." Demikian juga dalam riwayat Muslim dan ini lebih

tepat. Dalam riwayat Hammad bin Salamah, 1 bi ,;.a i:/uit ri; ;4-b1

i;lt ^S;:i- 
(Jika anak muda ini hidup, makn mudah-mudahan dia

tidak didapati masa tua). Sementara dalam riwayat Ma'bad bin Hilal

disebutkan, iflt kf- d t;6'fr 1,1 lsrkironyo orang ini diberi umur

panjang, maka dia belum didapati masa tua). Demikian juga yang

disebutkan dalam semua jaiur dengan menyandarkan kata mendapati'

kepada kata 'masa tua'. Sekiranya disandarkan kepada tanak muda'

itu juga diperbolehkan, tetapi versi pertama mengisyaratkan bahwa

ajal itu sama seperti yang mencari seseorang.

*r3t it;S ufr lUtngga kiamat terjadi). Dalam riwayat Al

Barudi yang aku sitir terdahulu, kalimat 'hingga kiamat terjadi'

diganti dengan 'tidak tersisa di antara kamu mata yang berkedip'.

Dari sini maka diketahui maksudnya. Dia mengutip pula dalam
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riwayat lain, P uV Wie g|-y"* ?,* U 6 (Tidak ada satu pun jiwa

yang bernafos akan datang kepadanya seratus tahun fia4i|). IrLi

serupa dengan sabda Nabi SAW pada hadits yang dijelaskan terdahulu

pada pembahasan tentang ilmu, beliau SAW bersabda kepada sahabat-

sahabatnya di akhir usianya, 1 W y fV ,t?: &'ry ,9rb i;$'&"1ti
"bi W eflr $ ,y .pt\t *t 

"b 
,*.@p"k"h kamu memperhatiknn

malam kamu ini, sesungguhnya di penghujung seratus tahun darinya,

tidak tersisa seorang pun di muka bumi yang hari ini berada di
atasnya). Sekelompok orang pada masa itu mengira maksudnya

kehidupan dunia akan berakhir setelah seratus tahun. Oleh karena itu,

sahabat berkata, o'Orang-orang pun banyak memperbincangkan

tentang masa seratus tahun itu." Padahal maksud Nabi SAW adalah

berakhirnya generasi beliau SAW. Demikian disinyalir oleh Iyadh

secara ringkas. Saya (Ibnu Hajar) katakan, kenyataan yang terjadi

sama seperti itu, tidak tersisa seorang pun yang hidup saat beliau

SAW mengucapkan sabdanya itu setelah seratus tahun dari wafatnya

beliau SAW. Orang terakhir wafat di antara mereka yang sempat

melihat Nabi SAW adalah Abu Ath-Thufail Amir bin Watsilah,

seperti yang disebutkan dalam Shahih Muslim. Al Ismaili berkata

setelah menetapkan bahwa kiamat yang dimaksud adalah kiamat bagi

mereka yang hadir di sisi Nabi SAW, yaitu kematian mereka, dan

bahwa kematian mereka disebut kiamat karena menghantarkan kepada

perkara-perkara akhirat, dan menguatkan bahwa Allah
menyembunyrkan pengetahuan kiamat yang besar, seperti ditunjukkan

oleh ayat-ayat dan hadits-hadits, maka dia berkata, "Mungkin juga

maksud sabda beliau SAW, 'Hingga kiamat terjadi', adalah penekanan

akan dekatnya hari kiamat bukan menetapkan terjadinya, seperti

disebutkan dalam hadits lain, ,rV? bUq St'4. (Aku diutus dan

kiamat seperti dua ini). Bukan berarti kiamat terjadi ketika anak muda

itu mencapai usia tua." Dia berkata, "Ini adalah praktek dikalangan

bangsa Arab dimana mereka menggunakan kata seperti itu untuk

penekanar dalam rangka membesarkan persoalan dan juga ketika
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meremehkannya. Begitu pula ketika mengungkapkan dekatnya

sesuatu atau jauhnya. Kesimpulan maknanya adalah bahwa kiamat

akan terjadi dalam waktu yang dekat." Kemungkinan kedua ini
ditegaskan para pensyarah kitab Al Mashabih dan sebagian pensyarah

lcrtab Al Masyariq menganggap makna tersebut jauh dari makna yang

dimaksud.

Ad-Dawudi berkat4 "Adapun yang akurat, Nabi SAW
mengatakan hal itu untuk orang-orang yang beliau tujukan sabdany4

'Sesungguhnya aknn datang pada kamu kiamat kamu'. Maksudnya

adalah kematian mereka, karena mereka itu adalah orang-orang Arab

badui sehingga Nabi SAW khawatir jika mengatakan 'aku tidak tahu

kapan kiamat' niscaya mereka akan ragu-ragu. Oleh karena itu, Nabi
SAW menggunakan kata-kata tanpa menjelaskan maksudnya. Seakan-

akan beliau mengisyaratkan kepada hadits Aisyah yang diriwayatkan

Imam Muslim, * eia *t * in' & of, * rjii ti1|atp\r o'r

&f- ,i; rii';:.s-'ttt ,Jfr q re gc;t g:Jrl 4 j* sLilr ,* t'LJt

|get,'# *ti 77lt lAiasanya orang-orang Arab badui apabila

datang kepada Nabi SAW, mereka bertanya kepada belaiu tentang

kiamat, "Kapan kiamat?" Maka beliau melihat kepada orang yang
paling muda usianya di antara merekn dan bersabda, "Jika orang ini
hidup hingga didapati masa tua, niscaya kiamat akan terjadi pada

kalian".). lyadh berkata dan diikuti Al Qurthubi, '?.iwayat ini jelas

menafsirkan kata-kata musykil yang disebutkan pada selainnya."

Mengenai perkataan An-Nawawi, "Mungkin maksud beliau SAW
bahwa anak muda itu tidak akan tidak diberi umur panjang dan tidak
mencapai usia tua." Artinya, syarat itu tidak terjadi sehingga

konsekuensinya juga tidak terjadi. Ini adalah penalonilan yang cukup
jauh. Bahkan kemusykilan itu tetap saja ada, karena bila dipahami

bahwa yang dimaksud 'kiamat' pada hadits itu adalatr berakhirnya
kehidupan dunia dan datangnya kehidupan akhirat, maka masa antara

beliau SAW dengan kiamat adalah selama anak muda itu diberi usia
panjang hingga tua. Padahal kenyataan tidak seperti itu. Sedangkan
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bila 'kiamat' di sini dipahami sebagai masa tertentu, maka kembali
kepada penakwilan terdahulu. An-Nawawi mungkin memberi jawaban

bahwa masa tua tidak memiliki batasan yang jelas. A1 Karmani
berkata, "Mungkin kalimat pelengkap bagi pernyataan itu tidak
disebutkan."

# U* i::Ul V a;!t, ir:abri 6yu'bah meringkasnya dari

Qatadah, aku mendengar Anas). Jalur ini dinukil Imam Muslim
dengan sanad yangmaushul dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu,batr.
Namun, dia tidak menukil redaksinya bahkan dialihkannya kepada
riwayat Salim bin Abi Al Ja'd dari Anas. Redaksi riwayat itu dinukil
Imam Ahmad dalam kitabnya Al Musnad dari Muhammad bin Ja'far,

'iti srei'o\:rbi 6 :j6 ti;rLlr s*:Jui *i #il' *t; d, Al,grrlii+
',r:;rt 6't Ul :J$ l,flJ l' '+ (Seorang Arab badui datang kepada

Nabi SAW dan bertanya, "Kapan kiamat?" Beliau bersabda, ,,Apa

yang engkau siapkan untulorya?" Dia berkata, "Cinta kepada Allah
dan Rasul-Nya." Beliau bersabda, "Engkau bersama yang kau
cintai".). Ini sesuai dengan riwayat Harnmam. Seakan-akan Imam
Bulftari memaksudkan apa yang ditambahkan Hamman di akhir
hadits, "Kami berkata, 'Dan kami juga seperti itu?' Dia menjawab,
'Benar'. Maka kami pun sangat bergembira pada hari itu, lalu seorang
anak muda lewat...".

96. Tanda-tanda Cinta kepada Allah

< ii,r #e^," G.4ittl't qfi;" i,l : l,rar.

Berdasarkan firman Allah, "Jika kamu (benar-benar)

mencintai Allah, ilattilah ala4 niscaya Allah mengasihimz.', (Qs. Aali
Imraan [3]:31)
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/^
4-l.9 dl)l ,k 4'f yt+- *,!,t; J)? otA- *#t

6168. Dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa'il, dari

Abdullah, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, "Seseorang

bersama siapa yang dia cintai."

a./o.,,..rr u e
i., .,o1,, ,:,,., 4, o1 tot.,.oi.t tc, z rzz..

G.l ,f u:.^r)l ,f Ul_f y.l_l ?j .,t ,tL.J-,-l gjt- if J-F q,U

&r*Xt.-u dt'ca,*'rU,ti
6169.Dari Abu Wa'il, dia berkata' eUa,rffuf, Orrr r*'rUL

berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan

berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana engkau katakan tentang

seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum, tetapi tidak sempat

bertemu dengan mereka?' Rasulullah SAW bersabda, 'Seseorang

bersama yang dia cintai'."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Jarir bin Hazim dan

Sulaiman bin Qarm serta Abu Awanah, dari Al A'masy, dari Abu

Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW.

,*, *ht J:""'.rx.'p:Js ;; Gi ,f J.ts ci ,r
6 - f o .. 

'. ,- .o 
t /

.L;l a e};r,JC 'ff)pUtlr?'pt;

J* r.g w.t

J*'st

3 6";'Ji
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clt to tdz tz
.J-9 .; J^--r. q," a)' J

6170. Dari Abu Wa'il, dari Abu Musa, dia berkata, "Dikatakan
kepadp Nabi SAW, 'Seseorang mencintai suatu kaum, tetapi tidak
sempat bertemu dengan mereka'. Beliau bersabda, 'seseorang

bersama yang dia cintai'."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Muawiyah dan

Muhammad bin Ubaid.

ht ,* ,4t ,S:, >,*, oi #t i ff * i,at orl i lg t
6 :JG s.e o\*i c ,ju rnr j;t r:_'a;ilt 6 ,st-: #
hr +f ;r-y, ,y:* \) ri* ,t, ,>e Es 'a e L\:rLi

',o.olor..,o/.dli U c Ui :Ju .{;;,
6171. Dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Anas bin Malik,

sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Kapan
kiamat wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Apa yang engkau

persiapkan untulmya? " Dia berkata, "Aku tidak menyiapkan untuknya
dengan banyak shalat, puasa, dan sedekah, tetapi aku mencintai Allah
dan Rasul-Nya." Beliau bersabda, "Engkau bersama yang engkau

cintai. "

Keterangan Hadits:

(Bab tanda-tanda cinta kepada Allah. Berdasarkan firman
Allah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ilafiilah aku,

niscaya Allah mengasihima'). Disebutkan hadits "seseorang bersama

yang dia cintai." Al Karmani berkata, "Mungkin maksud judul bab

adalah cinta Allah kepada seorang hamba, atau cinta hamba kepada

Allah, atau cinta antara sesama hamba dalam dzat Allah tanpa disertai

'....t 8t.,,
a., c[r, "rl a*rUJ.
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unsur riya' (pamer). Namun, ayat yang disebutkan mendukung dua

kemungkinan pertama. Mengikuti Rasul merupakan tanda bagi

kemungkinan pertama, karena ia adalah faktor yang melahirkan sikap

meneladani. Begitu pula ia menjadi tanda bagi kemungkinan kedua,

karena menjadi penyebabnya." Al Karmani tidak berbicara tentang

kesesuaian hadits dengan judul bab. Begitu pula sejumlah pensyarah

tidak berkomentar tentangnya. Persoalanny a adalah menj adikan hal itu

sebagai tanda kecintaan kepada Allah. Seakan-akan ia dipahami untuk

kemungkinan kedua yang dikemukakan Al Karmani. Maksudnya

adalah tanda kecintaan hamba kepada Allah. Oleh karena ittt, ayat

tersebut menunjukkan bahwa kecintaan ini tidak terjadi kecuali

dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian hadits tersebut

menunjukkan bahwa mengikuti Rasul meski pada dasarnya tidak

tercapai kecuali melakukan semua yang diperintahkan, namun bisa

saja diraih atas karunia Allah dengan cara meyakininya, meski tidak

harus mengamalkan semua yang menjadi konsekuensinya. Bahkan

mencintai mereka yang mengamalkannya sudah cukup dalam meraih

keselamatan dan berada bersama mereka yang mengamalkannya

karena kecintaan kepada mereka disebabkan ketaatan kepada mereka.

Kecintaan termasuk amalan hati sehingga Allah mengganjar kecintaan

mereka karena keyakinan itu, sebab niat adalah dasar dan amal

perbuatan mengikutinya.

Terjadi perbedaan pendapat tentang sebab turunnya ayat

tersebut. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari A1 Hasan Al Bashri, dia

berkata, "Orang-orang mengaku mencintai Allah, maka Allah hendak

menjadikan amal perbuatan mereka menjadi bukti kebenatarL apayang

mereka ucapkan, lalu Allah menurunkan ayat di atas'" Sementara Al
Kalbi menyebutkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas bahwa ayat

tersebut turun ketika orang-orang Yahudi berkata, 
"":V?: 

iitt i(,.i ;X
(Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya). Dalam

tafsir Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair

disebutkan, o'Ia turun berkenaan dengan orang-orang Nasrani Najran.
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Mereka berkata, 'Sesungguhnya kami menyembah Al Masih karena

mencintai Allah dan mengagungkan-Nya'." Dalam tafsir Adh-
Dhahhak dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa ayat itu turun berkenaan

dengan orang-orang Quraisy, Mereka berkata, "Kami menyembah
patung-patung karena cinta kepada Allah dan untuk mendekatkan diri
kepada-Nya."

0ri:Ii ,f d.;5 (Syu'bah, dari Sulaiman). Dia adalah Al

A'masy. Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi disebutkan, "Dari
Syr'bah, dari Al A'masy."

,!.tt €i ip (Dari Abu Wa'il). Dalam riwayat Ath-Thayalisi,

"Dari Syu'bah, dari Al A'masy, dia mendengar Abu Wa'il." Demikian
pula dalam riwayat Amr bin Marzuq, "Dari Syu'bah, dari Al A'masy,
aku mendengar Abu Wa'il."

T-
4rr r.e ;2 (Dari Abdullah). Demikian diriwayatkan murid-

mwid Syr'bah, mereka berkat4 "Dari Abdullah." Para periwayat

tidak menyebutkan nasabnya, di antara mereka adalatr Ibnu Abi Adi
dalam riwayat Muslim, Abu Daud Ath-Thayalisi dalam riwayat Abu
Awanah, Amr bin Marzuq dalam riwayat Abu Nu'aim, Abu Amir Al
Aqdi dan Wahab bin Jarir dalam riwayat Al Ismaili. Al Ismaili
menukil dari Bundar bahwa yang dimaksud adalah Abdutlah bin Qais
Abu Musa Al Asy'ari. Dia berdalil dengan riwayat Sufyan Ats-Tsauri
dari Al A'masy yang akan disebutkan sesudah ini. Begitu pula akan

disebutkan keterangan yang mendukungnya. Namun, sikap Imam
Bukhari mengindisikan bahwa riwayat Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud
memiliki sumber. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al
Muhibbin melalui jalur Athiyyah dari Abu Sa'id, dia berkata, "Aku
datang bersama saudaraku Abdullah bin Mas'ud dan berkata, 'Aku
mendengar Nabi SAW..."'lalu disebutkan hadits selengkapnya. Dia
meriwayatkarmya pula dari Masruq, dari Abdullah sama seperti itu.
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d J'i
., t. to ,

?)v u tr
)-# y yt * irt ,'Jtt ,!)r qi ,y ';#\t f rf
-9iT (Jarir dari Al A'masy, dari Abu Wa'it, dia

berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata -kemudian dikatakan pada
bagian akhirnya-diriwayatkan juga oleh Jarir bin Hazim). Di sini
terdapat isyarat bahwa Jarir yang pertama adalah Ibnu Abdul Hamid.
Adapun riwayat Jarir bin Hazim dinukil Abu Nu'aim di kitab l/
Muhibbin dari jalur Abu Wa'il dari Abdullah. Lalu disebutkan tanpa
menyinggung nasab Abdullah.

?t i otl,Jtj (Sulaiman bin Qarm). Riwayat pendukung ini

dinukil Imam Muslim melalui sanad yang maushul dai Abu Al
Jawwab Ammar bin Raziq, dari Abdullah, lalu dihubungkan dengan

riwayat Syu'bah, dan disebutkan sama seperti di atas. Abu Awanah
menyebutkan dalam kitab Shahih-nya dengan redaksi yang sama tanpa
menyinggung nasab Abdullah. Al Khathib menyebutkan dalam kitab
Al Mukammil dengan panjang lebar.

;#r'tr ,* eJt? il: (Dan Abu Awanah dari Al A'masy).

Maksudnya, ketiganya meriwayatkan dari Al A'masy, dari Abu Wa'il,
dari Abdullah. Abu Awanah ini adalah Al Wadhdhah. Adapun nama

Abu Awanah pemilik kitab Ash-Shahih adalah Ya'qub. Riwayat
pendukung dari Abu Awanah di tempat ini dinukil Abu Awanah
(Ya'qub) dan Al Khathib di kitab Al Mukammil dengan sanad yang
maushul dari Yahya bin Hammad, darinya, dan dia berkata

kepadanya, "Dari Abdullah", tanpa menyebutkan nasabnya.

oq- t$'r, d i,i ti!,v llUu Nu'aim menceritakan kepada

kami, Sufuan menceritakan kepada kami). Sufyan yang dimaksud

adalah S ufyan Ats-Tsauri.

,i,i g.1 S,e (Dari Abu Musa). Demikian ditegaskan oleh Abu

Nu'aim. Abu Awanah meriwayatkannya dari Qabishah dari Sufyan

Ats-Tsauri, dia berkata, "Dari Abdullah" tanpa menyebut nasabnya.

Hal ini menguatkan perkataan Bundar bahwa Abdullah yang tidak
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disebutkan nasabnya dalam hadits ini adalatr Abu Musa. Adapun

mereka yang mengatakan 'Abdullah bin Mas'ud' hanya berdasarkan

dugaan bahwa Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Hal itu
karena seringkali penggunaan nama 'Abdullah' dalam riwayat Abu
Wa'il dengan maksud Ibnu Mas'ud, dan di tempat ini tidak seperti

biasanya. Dari riwayat mereka yang menyebut 'Abu Musa Al Asy'ari'
secara tegas diketahui bahwa maksud 'Abdullah' pada riwayat lain

adalah Ibnu Qais. Dia juga adalah Abu Musa Al Asy'ari. Saya belum

melihat periwayat yang menyatakan secara tegas bahwa dia adalatr

Abdullah bin Mas'ud, kecuali keterangan dalam riwayat Jarir bin

Abdul Hamid yang dikutip Imam Bukhari ini dari Qutaibah. Imam

Muslim meriwayatkannya dari Ishaq bin Rahawaih dan Utsman bin

Abi Syaibah, keduanya dari Jarir, dia berkata, "Dari Abdullah", tanpa

nasab. Demikian juga dikatakan Abu Ya'la dari Abu Khaitsamah.

Serupa dengannya diriwayatkan Al Ismaili dari Ja'far bin Al Abbas

dan Abu Awanatr dari Ishaq bin Ismail, semuanya dari Jarir, sama

seperti di atas. Semua yang dikatakan Imam Bukhari menjadi penguat.

Sesungguhnya dia menukil dari riwayat Jarir pula dari Abdullatr, tanpa

nasab. Begitu juga diriwayatkan Abu Awanah dari Syaiban, dari Al
A'masy, dia berkata, "Dari Abdullah", tanpa menyebutkan nasabnya.

,t|b i. i;,ii Af _fi iil.ti (Hadits ini diriwayattran puta Abu

Mu'awiyah dan Muhammad bin Waid). Maksudnya, dari Al A'masy.

Riwayat pendukung ini dinukil Imam Muslim dengan sanad yang

maushul dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari keduanya,

lalu dia berkata dalam riwayatnya, "Dari Abu Musa." Demikian juga

diriwayatkan Abu Awanatr dari jalur Muhammad bin Kannasah dari

Al A'masy.

Saya (Ibnu Hajar) menemukan bagi Al A'masy jalur lain yang

dikutip Al Hasan bin Rasyiq dalam kitabnya Syuyukh Makkah dai
la'far bin Muhammad As-Susi, dari Sahal bin Utsman, dari Hafsh bin

Ghiyats, dari Al A'masy, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Mudharris

sama seperti itu. Dia berkata, "\a gharib dan hanya dinukil oleh
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Sahal." Saya katakan, para periwayabrya tergolong tsiqah

(terpercaya), hanya saja saya tidak mengenal Ja'far bin Muhammad,

barangkali tercampur matan suatu hadits pada sanad hadits lain.

,yt ,E (Seorang laki-laki datang). Dalam hadits Abu Musa

disebutkan, "Dikatakan kepada Nabi SAW." Kemudian dalam riwayat

Abu Muawiyah dan Muhammad bin Llbaid disebutkan, "Seorang laki-

laki datang kepada Nabi SAW." Pendapat paling tepat tentang laki-

laki ini adalah Abu Musa (periwayat hadits itu sendiri). Abu Awanah

meriwayatkan dan Muhammad bin Kannasah, dari Al A'masy -

sehubungan hadits ini- dari Syaqiq, "Dari Abu Musa aku berkata,

'Wahai Rasulullah"', lalu disebutkan hadits selengkapnya. Akan tetapi

apa yalg tercantum dalam riwayat Wahab bin Jarir yang disebutkan

terdahulu dalam nukilan Abu Nu'aim dapat menggoyahkannya,

dimana dikatakan, "Dari Abdullah, dia berkata: Seorang Arab badui

datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai suatu

kaum, tetapi tidak sempat bertemu mereka'." Meski Abu Musa bisa

saja menyembunyikan dirinya dengan mengatakan 'seorang laki-laki

datang', tetapi dia tidak patut mensifati dirinya sebagai Arab badui.

Dalam hadits Shafiran bin Assal yang dinukil At-Tirmidzi dan An-

Nasa'i -dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah- melalui Ashim bin

Bahdalah daf- Zir bin Hubaisy, dia berkata, 
'# ,)* ;;. ot:j;:a. c-li

)itr J1.1:'{ tK ,e ,Jtt r& 6gr ,n Pt {p i,' ,rp i,' JH',y'.r;*
*p .ir' * dt ii)rf| ,'rbi 6 i,lut qt* { f f'*tVi trsa ,y e
??t '-;" i;sr .;11 itt .i3t^ ,iui u; ):'3 'b 

'&: Am berkata

Icepada Shafwan bin Assal, "Apakah engkau dengar dari Rasulullah

SAW sesuatu tentang cinta?" Dia berkata, "Benar, Kami bersama

Rasulullah SAW dalam perjalanan, maka beliau diseru seorang Arab

badui dengan suara keras. Dia berkata, 'Wahai Muhammad'. Nabi

SAW menjawabnya sama seperti suaranya, 'Ada apa?' Dia berkata,

'Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai kaum''").

Hadits ini diriwayatkan Abu Nu'aim dalam krtab Al Muhibbin melalui
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jalur Masruq, dari Abdullatr -yakni Ibnu Mas'ud- dia berkat4 "q7t ;i
|-|t+\ Q)du}k e{r, it lr,6- :Jw (seorang Arab badui datang

dan berkata, "wahai Rasulullah, Demi yang mengutusmu dengan
kebenaran, sungguh aku mencintaimu."). orang Arab badui ini
mungkin adalah Shafwan bin eudamah. Diriwayatkan Ath-Thabarani
dan dinyatakan shahih oleh Abu Awanah dari haditsnya, tlia berkata,
"*1 ',, €ir"t, ,Jrt ,*i 4 I' Jfl 6-,,*ti 1lt* urroto, ,,wahai

Rasulullah sAW, sesungguhnya aku mencintaimu." Beliau bersabda,
"seseorang bersama siapa yang dia cintai."). pemyataan ini juga
pernah diajukan oleh selain mereka yang disebutkan di atas. Abu
Awanah meriwayatkan pula bersama Imam Ahmad, Abu Daud, dan
Ibnu Hibban, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar, dia
berkata, ?pt 'd ,ySt ar Jh U tjj @ku berkata, ,,Wahai

Rasulullah, seseorang mencintai suatu kaum".). para periwayatnya
tergolong tsiqah (terpercaya). Jika riwayatnya akurat mungkin
dijadikan sebagai penafsiran tentang laki-laki yang dimaksud pada
hadits Abu Musa. Namun, yang akurat melalui sanad ini dari Abu
Dzar adalah, * 'o8, 6i;&i:: l, 'u ,Fr ,)-i'5.7t lS"r"orang
melalatkan satu amal kebaikan dan manusia memujinya). Demikian
diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya. Barangkali sebagian
periwayatnya telah menc:rmpuradukkan antara hadits yang satu
dengan yang lainnya.

ft. W- di 61J '+i &,) e. Jra' uii{ (Basaimana enskau

katakan tentang seseorang yang mencintai suatu kaum dan tidak
sempat bertemu dengan mereka). Dalam riwayat sufyan berikut
disebutkan, 'f+. 'arJi- tL\ 1a"u* sempat bertemu dengan mereka).

versi ini lebih mendalam dari segi makna, karena penafian dengan
kata' I ammaa' lehlh mendalam maknanya daripada dengan kata, I am, .

Disimpulkan darinya bahwa hukum itu tetap ada meski setelah
bergabung. Pada hadits Anas yang dikutip Imam Muslim disebutkan,
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'#|*" i t (tid ak meny amai p erbu at an mer eka). S ementara dalam

hadits Abu Dzar yang diisyaratkan sebelumnya disebutkan , W- 1)
'#r'e'Oi (tidak mampu berbuat seperti perbuatan mereka). Pada

sebagian jalur hadits Shafivan bin Assal yang dikutip Abu Nu'aim
disebutan, W ,lr.-. 

',p" 
it Qidak berbuat seperti perbuatan

mereka). Riwayat ini menafsirkan maksud riwayat-riwayat

sebelumnya.

a -i o. ,. 'Vi U e i-rJt (Seseorang bersama siapa yang dia cintai).

Abu Nu'aim mengumpulkan jalur-jalur hadits ini dalam satu juz yang

diberi judul Al Muhibbin Ma'a Al Mahbubin dan berhasil

dikumpulkan sekitar 20 sahabat yang meriwayatkannya. Kebanyakan

mereka mengutip dengan redaksi seperti ini. Sementara sebagiannya

mengutip seperti riwayat Anas yang akan disebutkan.

Hadits terakhir di bab ini diriwayatkan melalui Abdan, dari

bapaknya, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abu A1

Ja'd, dari Anas bin Malik. Abdan yang dimaksud adalah Abdullah bin

Utsman bin Abi Jabalah bin Abu Rawwad. Dikatakan bapaknya

menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah. Jalumya

terasa sulit bagi A1 Ismaili dan Abu Nu'aim sehingga mereka

menukilnya melalui jalur Imam Bukhari juga dari Abdan. Sementara

Imam Muslim meriwayatkan dari \i/ahid dari Abdan.

Saya (Ibnu Hajar) menemukan dalam riwayat lain dari

Syu'bah yang dinukil Abu Nu'aim dalam kitab Al Muhibbin melalui

As-Sumaida' bin Wahib, darinya. Manshur meriwayatkan dari Salirn

bin Abu Al Ja'd seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang

hukum. Abu Awanah meriwayatkannya dari A1 A'masy, dari Salim,

dan dia menganggapnya gharib.

,Ai'at (Bahwa seorang laki-laki). Tentang namanya sudah

dijelaskan pada bab terdahulu.
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&tlJt ,;3 (Kapan kiamat). Demikian tercantum pada

kebanyakan riwayat dari Anas. Sementara dalam riwayat Jarir, dari

Manshur, di bagian awal disebutkan, &:, ilb A, ,,l..a lt J:.::6 A*.

rairlJr ,;, it'Jfl 6" ,Jti! ),ill i.t, q h ry :d;)r c f )v
(Ketika aku dan Rasulullah SAW sedang keluar dari masjid, kami

bertemu seorang lahi-laki di pelataran masjid, dia berkata, "Wahai

Rasulullah, kapan kiamat?"). Sementara dalam riwayat Abu Al
Mulaih Ar-Raqi, dai Az-Zuhi, dari Anas disebutkan, yt i'r't t';
"g;;1 i ',P:fr Pi * a' ,r,; (Rasulullah sAW keluar, lalu seorang

arab badui menghalanginya). Hadits ini dinukil Abu Nu'aim. Dia

mengutip melalui Syarik, dari Abu Namr, dari Anas, Utt ,yt p;
l-W" '&} # )itr ;:"1t"orang laki-laki masuk dan Nabi SAll

berkhutbah). Dari riwayat Abu Dhamrah, dari Humaid, dari Anas

disebutkan, 9;)!,alt Ji*,t * ht e'{t itii tLU.lr 
"* 

i,llui ,y;iE
fp(Jr f ,tU, ';-t ,'U 'j ,& p {S"orong lakiJaki datang dan

berlrata, "Kapan kiamat?" Nabi SAW berdiri, lalu shalat. Kemudian

beliau bersabda, "Dimana orang yang bertanya tentang hari kiamat

tadi?"). Dalam hal ini dapat digabungkan bahwa orang tersebut

bertanya saat Nabi SAW berkhutbah, sehingga beliau menjawab.

Ketika selesai shalat dan keluar dari masjid, maka Nabi SAW melihat

laki-laki itu dan teringat pertanyaannya. Atau Arab badui itu kembali

mengajukan pertanyaannya dan Nabi SAW pun menjawabnya.

r4S cri:.tli 6 (Apo yang engalat persiapkan untulcnya?). Al

Karmani berkata, "Beliau melakukan cara yang bijak terhadap si

penanya. Beliau mengingatkan yang bertanya tentang perkara yang

penting bahkan lebih penting selain apa yang ditanyakan."
.,6i ". .,e?i U g Ul @ngkau bersama siapa yang engkau cintai).

Salam bin Abi Ash-Shahba' menambahkan dari Tsabit, dari Anas, d
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|.>iL,bt 6'eVt |t*i U ! $"tungguhnya engknu bersama siapa yang

englrau cintai, dan untul*nu apa yang engkau harapknn). Hadits ini
diriwayatkan Abu Nu'aim. Dia mengutrp yang serupa dari Qurrah bin
Khalid, dari Al Hasan, dari Anas. Dia meriwayatkan pula dari Asy'ats,

dari Al Hasan, dari Anas, *ky t'i't ,7i',i t i:yJr ls"r"orong

bersama siapa yang dia cintai, dan baginya apa ylng dia usahakan).

Dari jalur Masruq, dari Abdullah disebutkm, 6 ,!h {rl$t'6 e U(
'cJ|.,l>r t; itt ;;'t ,:rr:;kr @ngkau bersama siapa yang engkau cintai,

dan bagimu apa yang engkau lalatkan, dan bagi Allah apa yang

engkau harapknn).

97. Perkataan Seseorang kepada Orang lainr"fkhsa'."

,t-,iiL ?nt *2, ,6 ;.t ',4- o,G, (1 '4 p; q * E
ti t* |! LV s ,1s,b i> *;;e ht * :t J;:, JG

.'r;r , j$ .L\t:)v .ji
6172. Dari Salam bin Zair, Aku mendengar Abu Raja', aku

mendengar Ibnu Abbas RA berkata: Rasulullatr SAW bersabda kepada

Ibnu Sha'id, *Aht menyembunyilwn sesuatu untulvnu, apakah itu?"
Dia berkat a, " Ad- D ukhkh (asap)." B eliau bers abda, " Iklts a'. "

'of;;f '#'; yt u Lf ar * U lp a?|i$U,L!lt f
'a #:, e *) iaiit 'b yt);, e';u;;t 7Ut u.'#
,ast:; 1 *f e )*1t'{ lAl i:ti,?9b /',8 y)t;.>i

lnt Jyt a? &'-;:i * ,&t )i,i tb ;t;'v st
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'*, rilr s-, JW,ic'i rirp e't #L\t .u
J '"i$l ,:(, iy.t ,SG ; ,*\t J';r'e-Ifi Wi , iw it
--.)') 

;yu.i-,"1 ,io'"i *i ,!Lh, & 4t';ri ,yt ,S;,,

,sr,, iv' .U:k: b:b ,+i; i,ss t,s; tic ,;b;) ju p
\, -,e lxt li, ,Sv .;\t 3tl;'& :&r {' 1,r *L "1,,

'r:#'*','rlr,i6 tlfur i i,su + u t i;,jt,*, *
,s..1,i$ .'^?3 "oti * J.i|'rf ,;rr 

'J;, (- ,'e'Jti .'!):r3

)t';'6J'f of; ,*ffit'rf 'fJ-',t1.:'$: *\,t ;* it
.# eu;

6173. Dari Az-Ztthi, dia berkata: Salim bin Abdullah

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abdullah bin Umar

mengabarkan kepadanya, batrwa Umar bin Khaththab berangkat

bersama Nabi SAW dan beberapa orang sahabat ke tempat Ibnu

Shayyad. Hingga beliau SAW mendapatinya bermain bersama anak-

anak di benteng bani Maghalah 
-saat 

itu Ibnu Shayyad mendekati

usia baligh- maka dia tidak menyadari hingga Rasulullah SAW

memukul punggungnya dengan tangannya kemudian bersabda,

"Apakah engkau bersalui bahwa alat Rasulullah?" Dia melihat

kepada beliau dan berkata, "r{ku bersaksi engkau adalah rasul orang-

orang ummi." Kemudian Ibnu Shayyad berkata, "Apakah engkau

bersaksi bahwa aku Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjepitnya,

lalu bersabda, "Alan beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya" ' Lalu

beliau bersabda kepada Ibnu Shayyad, "Apa yang engkau lihat? " Dia

berkata, "Datang kepadaku yang jujur dan yang dusta." Rasulullah

SAW bersabda, "Telah dicampuradukkan persoalan bagimu'" Setelah

itu Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya aku menyembunyikan

sesuatu untulcrnu. " Dia berkata, "Ad'Dukhkh (asap)." Beliau bersabda,

l

l

l

l

I

FATHUL BAARI - 535



;r- *j ,11 \t *'-st :b ;tii *:r; ,i;;3

"Ikhsa', sekali-kali engkau tidak dapat mengangkat derajatmu."
Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan
kepadaku untuk memenggal lehernya?" Rasulullah SAW bersabda,
"Jikn benar dia orangnya, maka engkau tidak akan mampu

menguasainya. Tetapi jika bukan dia, maka tidak ada kebaikan

bagimu dalam membunuhnya. "

^r 
Jy-, U; U 'u1Y;r :J*-'k; yt * 14 ,ly" ie

iy.tW,_lt,F )qlra\r * L:U!, e3 *Lht .a
it Jy, * *', * \t * it J;, S-; r;1 ,* ,*,
/ f '-..';ti'S;;'*,r,,F L|q & rL:, * \t *
W{ ff ,e tdtt "tLLb:f lb i.t: ,it|',s1t ,p qi #

o1t..o,
sl b-tt

rii -lj*,r h- )t4 6i:2b i>U* -S,J;lt fr4g
k;!,*r;aht & yt,);;,SG .tb utt* .\U

:;

6174. Salim berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar

berkata, "Setelah itu Rasulullah SAW dan lIbay bin Ka'ab Al Anshari

berangkat menuju kebun kurma tempat Ibnu Shayyad. Hingga ketika

Rasulullah SAW masuk, maka Rasulullah SAW mulai

menyembunyrkan dirinya dibalik pohon kurma -beliau SAW berusaha

mendengar dari Ibnu Shayyad sesuatu sebelum dia melihatnya. Saat

itu Ibnu Shayyad berbaring di atas tempat tidurnya berselimut kain

tebal miliknya, padanya terdengar ramramalt (suara samar) -atau

zamzamah (suara samar tidak dipahami)- maka ibu Ibnu Shayyad

melihat Nabi SAW sedang bersembunyi dibalik pohon kurma. Dia
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(o,$t e *) # ?rt J, |tt ,'",1t iu 'ar 
'* iG :lL )s

(.:, ,;rls'rr"i ;\ i,Sr;, ltL'":t ?i'"i ,tuf $ 6. yt ,p ;G
y3ritt; ;it ,L'-,, ci;:r;:i u ,L';'rxi i3 \tU'u

't"\rJ h' olrt ,:r;i'^ft ot:rx ,y?.A'k-'l \';

berkata kepada Ibnu Shayyad, 'Wahai Shafi -ia adalah namanya- ini
Muhammad'. Maka Ibnu Shayyad berhenti. Rasulullah SAW
bersabda, 'sekiranya dia meninggalknnnya niscaya menjadi jelas'."

.b;:;J*rc ,t'-, '-jCr L:G:,irt .r-i I ,ls

6175. Salim berkata: Abdullah berkata: nu*trUuf, SAW
berdiri di antara manusia, lalu memuji Allah sebagaimanayang layak

bagi-Nya, kemudian dia menyebut Dajjal dan bersabda, "Sungguh alcu

memperingatkan kalian darinya, tidak ada seorang nabi pun

melainlran telah memperingatkan kaumnya, Nuh sudah

memperingatlran kaumnya tentangnya, tetapi alat akan mengataknn

perkataan yang belum diucapkan seorang nabi pun kepada kaumnya.

Kalian mengetahui dia buta sebelah, dan sesungguhnya Allah tidak

buta sebelah."

Abu Abdillah berkata, "Jika dikatakan 'khasa'tu ql kalba'

arttnya aku menjauhkan (mengusir) anjing. Kata'khaasi'iin' artinya

orang-orang yang dij auhkan."

Keterangan Hadits:

(Bab perkataan seseorang kepada orang lain, "Ikhsa"'). Hal
ini akan dikjelaskan di akhir bab. Ibnu Baththal berkata, "Makna dasar

kata ikhsa' adalah menggertak anjing dan mengusirnya. Orang-orang
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Arab menggunakannya unhrk semua yang mengatakan atau

melakukan perbuatan yang tidak patut dan membuat Allah murka.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Shayyad, 'Sungguh aku

menyembunylkan sesuatu untukmu, apakah itu?' Dia berkata,'Ad-

Dukhkh (asap)'. Maka beliau SAW bersabda, 'Ikhsa"" Dia mengutip

hadits ini dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "IJmar berangkat

bersama Rasulullah SAW dengan sekelompok sahabat ke tempat Ibnu

Shayyad." Lalu disebutkan hadits secara panjang lebar dan di

dalamnya disebutkan, "Ikhsa', sekali-kali engkau tidak dapat

mengangkat derajatmu." Hadits ini sudah disebutkan pula dengan

redaksi yang panjang di akhir pembahasan tentang jenazah.

*t # .irr & pr fb'j (Nabi SAW meniepitnva). A1

Khaththabi berkata, "Tercantum di tempat ini menggUnakan huruf

dhaad dan ini keliru. Adapun yang benar adalah dengan htmttf shaad

Qbti, artinya beliau SAW memegangi kainnya seraya mengumpulkan

sebagiannya kepada sebagian yang lain."

Ibnu Baththal berkat4 "Barangsiapa meriwayatkannya dengan

huruf 'dhaad' artinya mendorongnya hingga terjatuh sampai patah.

Dikatakan 'raddha asy-syai" artinya benda itu pecah.

e# 'wr,e ,'^i$i.'43t irirS :drr ci I',SA (Abu Abdillah

berkata, "Jika dilmtakan 'khasa'tu al kalba" artinya alat menjauhkan

anjing. Kata 'khaasi'iin' artinya orang-orang yang dijauhkan")'

Keterangan ini hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Ia adalah

perkataan Abu llbaidah ketika menafsirkan firman-Nya dalam surah

Al Baqarah yaat 65,'W,g'aS; t;tf Qaditah kamu kera yang hina).

Dia berkata, "Khasi'iin artinya yang dijauhkan. Dia berkata

sehubungan firman Allah dalam surah A1 Mulk ayat 4, jd)r 
'!)1,*lra::-

t+.e 6*"oya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak

menemukan sesuatu cacat), yakni karena dijauhkan.
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Ar-Raghib berkata, "Dikatakan 'khasa'a al bashr' artinya
pandangan kernbali dalam keadaan tertunduk hina. Jika dikatakan
'khasa'tu al kalba' artinya aku menggertak anjing dengan

menghinakannya sehingga ia menjauh ketakutan." Adapun Ibnu At-
Tin cenderung mengatakan makna ikhsa'pada bab ini adalah 'diam
dalam keadaan hina terusir'.

98. Perkataan Seseor arlg 3' Marhaban" (Selamat Datan g)

:illl$L 
^+rr). ei ,lb \, .A Ut ,So

4. 
" 

O,

.dtr., Wt
Aisyatr berkata, Nabi SAW bersabda kepada f"tti*"t,

" Marhaban wahai putiht. "

Ummu Hani berkat4 "Aku datang kepada Nabi SAW, maka
beliau berkata, 'Marhaban wahai Ummu Hani'."

* i, i* tl :iG u,'e?i \t ,*, ,t& ,s.t * 6:;; Gi ,f
trir* u.tst rs;l;,+r,iG'&i ry"Xt'* 4t *'pt
-/A/, / o i. 6 \ . , - a"
Ws e.t a € rig ,ir J;, S- tjw .;t:i \i C-t? ?
,p iLrsi ,lA F,ut e \\qyU 't tf: ,';)'sE',
,itbtt t-#i erlt Ari ,iut .vt)i a * ;u3 ,-oLir y. ,pu

:e,G Urji

7!u +'; ,Jt-'t:r-3 ;v bt * 4t jy; ,;_s il uG,
.;ri
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e t;;* 'lt ,fi 6'r,*, trbf, c,:t12.1 trr') ,ir''}t trf,,
1 , t ?,. -1,,. .c,.c.,i,, 1r, LrbJt ),:(.'tt

6176. Dari Abu Jamrah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"Ketika utusan Abdul Qais datang kepada Nabi SAW, maka beliau

bersabda, 'Marhaban wahai utusan yang datang tanpa kehinaan dan

penyesalan'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami

adalah komunitas dari suku Rabi'ah. Antara kami dan engkau terdapat

suku Mudhar. Sungguh kami tidak bisa sampai kepadamu kecuali

pada bulan haram. Perintahkan kepada kami perkara pemutus yang

dengannya kami bisa masuk surga dan kami ajak kepadanya orang-

orang di belakang karni'. Beliau SAW bersabda, '(alatlmn) Empat

perkara dan (tinggalkan) empat perknra; dirikanlah shalat, tunaiknn

zalcat, berpuasa Ramadhan, dan keluarkan seperlima daripada
rampasan perang yang kamu dapatlmn. Jangan knmu minun dalam

(wadah) dubba', ftantam, naqtr, dan muzaffat'."

Keterangan Hadits:

(Bab perkataan seseorang 'marhaban' [selamat datangJ).

Demikian dinukil kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Al Mustamli

disebutkan bab "Sabda Nabi SAW Selamat Datang." A1 Ashma'i

berkata, "Makna 'marhaban' adalah engkau mendapatkan kelapangan

dan keluasan." Sementara Al Farra' berkata, "Kata ini diberi tanda

'fathah' di akhirnya, karena sebagia mashdar. Di dalamnya terdapat

makna doa mendapatkan kelapangan dan keluasan. Menurut sebagian,

ia adalah objek yang bermakan 'engkau mendapatkan keluasan dan

bukan kesempitan."

Ulr(-r ,rytil. &i # a' ,p A,',SC 
zas.o li'61 @isyah

berkata, Nabi SAW bersabda kepada Fathimah, "Marltaban wahai

putrilat"). Ini adalah penggalan hadits yang telah disebutkan dengan

sanad yang maushul pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian
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melalui Masruq, dari Aisyah dia berkata, 'Tathimah datang berjalan."

Di dalamnya disebutkan pula bagian yang tercantum di atas.

.i''r ii, Vi:Jui pi *n'& 'r4,+ q6 ii l)v2lunmu

Hani' berkata, "Alat datang kcpada Nabi SAW dan beliau bersabda,

'Marhaban wahai ummu Hani"'). kri adalatr penggalan hadits yang

telah disebutkan dengan sanad yang maushal di beberapa tempat. Di
antaranya pada bagian awal pembahasan tentang shalat dari riwayat

Abu Munatr maula Uqail dari Ummu Hani' dan di dalamnya terdapat

kisatr Nabi SAW mandi, dan selain itu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas

tentang utusan Abdul Qais. Di dalamnya terdapat sabda Nabi SAW,
"Marhaban wahai utusan" yang sudah dijelaskan pada pembahasan

tentang iman dan minuman. Dia menyebutkannya di tempat ini
melalui Abu At-Tayyatr -Yazid bin Humaid- dari Abu Jamrah. Pada

redaksi matannya terdapat kata-kata yang tidak terdapat pada riwayat

selainnya, di antarany^, ry)|'i)Jt ;l/u)VV (Uarttaban wahai utusan

yang datang). Begitu pula kalimat, "Empat dan empat; didkanlah

shalat, tunaikan zakat, dan keluarkan seperlima rrmpi$an perang yang

kamu dapatkan, dan jangan minum. .." (Al Hadits). Di antaranya pula

menjadikan mengeluarkan seperlima rampasan sebagai bagian dari

empat perkara itu. Sementara pada riwayat-riwayat lain bagian ini
disebutkan diluar empat perkara yang diperintahkan.

Ibnu Abi Ashim meriwayatkan 
-sehubungan 

masalah ini-
hadits Buraidah, +V ,:rt-"t {p .i,' * 4t 'i itt z+ti ',*, t:J gr'ot
'ai?j 

Ts"rrnggahnya Ali kettka meminang Fathimah, maka Nabi SAW

bersabda kepadanya, "Marhaban dan ahlan"). Hadits ini
diriwayatkan An-Nasa'i dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim. Dia
meriwayatkan pula dari hadits Ali, il' .J- 4, oV /g-'i. 

':b olb't
,-Jiir #u, Q j :Jui &i * (Ammar bin Yasir meminta izin

lrepada Nabi SAW, makn beliau bersabda, "Marhaban wahai yang
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baik dan yang dijadikan baik"). Hadits ini disebutkan pula At-

Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Buk*rari di kitab Al Adab Al

Mufrad lalu dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan A1 Hakim.

Kemudian diriwayatkan Ibnu Abi Ashim dan Ibnu As-Sunni

sehubungan dengan ini beberapa hadits lain'

gg.ManusiaDipanggildenganMenyebutBapakMereka

6177. Dari Llbaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dari

Nabi sAw beliau bersabda, "sesungguhnya bagi pengkhianat

dipasang bendera untulorya pada hari kiamat. Dikatakan, 'Ini

p engkhianat an fulan bin ful an' ."

zz I o.

J',9 Jll
,,

?'v- ))

6178.Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu LImar, sesungguhnya

Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya pengkhianat akan

ditancapkan bendera untulcnya pada hari kiamat. Dikatakan, 'Ini

pengkhianatan fulan bin ful an'. "

Keteransan Iladits:

dinukil kebanyakan periwayat. Ibnu Baththal

menyebutkannya, "Apakah manusia dipanggil". Lalu disebutkan
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tentang itu hadits Ummu Darda' seperti akan kami sitir pada bab

"Mengganti Nama." Imam Bukhari tidak menyebutkannya dan merasa

cukup dengan hadits pada bab di atas karena tidak sesuai kriterianya.

Ia adalah hadits Ibnu Umar batrwa pengkhianat memiliki bendera.

Hubungan dengan judul bab terdapat pada kalimat, "Pengkhianatan

fulan bin fulan." Maka hadits ini mengandung keterangan bahwa dia

dinisbatkan kepada bapaknya pada perkumpulan yang sangat besar.

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata yunshab

(ditancapkan) sebagai ganti yurfa' (dipasang).

Al Karmani berkata, 'Kata raf' (dipasang) dan nasb

(ditancapkan) di tempat ini memiliki makna yang sama, karena

maksudnya adalah menampakkan hal tersebut. Ibnu Baththal berkata,

"Pada hadits ini terdapat bantahan bagi pendapat yang mengatakan

mereka tidak dipanggil pada hari kiamat kecuali menyebut ibu-ibu
mereka untuk menutupi bapak-bapak mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat seperti itu merupakan

hadits yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas dan sanad-

nya sangat lemah. Ibnu Adi meriwayatkan dari hadits Anas sama

sepertinya dan dia berkata, "Haditsnya munkar." Dia menyebutkannya

pada biografi Ishaq bin Ibrahim Ath-Thabari.

Ibnu Baththal berkata, "Memanggil dengan menyebut nama

bapak lebih bisa memperkenalkan seseorang dan membedakannya

dari yang lain. Pada hadits di atas terdapat keterangan membolehkan

menetapkan hukum berdasarkan zhahimya." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, hal ini berkonsekuensi memahami 'bapak' pada hadits itu
dengan arti orang yang dinisbatkan kepada anak saat di dunia, bukan

bapak yang memiiiki anak itu dalam arti yang sebenarnya.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Pengkhianatan yang dimaksud

adalah secara runum, baik yang besar maupun kecil. Pada hadits ini
terdapat pula keterangan bahwa setiap pelaku dosa yang hendak

ditampakkan Allah, maka diberikan tanda untuk mengenalinya. Hal
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ini dikuatkan oleh firman-Nya dalam surah Ar-Rahmaan ayat 41, i:fiJ-

pt* 'oi{t 
(Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-

tandanya). Secara zhahir bahwa setiap pengkhiatan itu memiliki

bendera. Atas dasar ini maka bisa saja seseorang memiliki sejumlah

bendera sesuai pengkhianatannya. Dia berkata, "Hikmah

ditancapkannya bendera bagi pengkhianat adalah bahwa siksaan itu

pada umumnya terjadi dengan sebab dosa. Oleh karena pengkhianatan

termasuk hal yang tersembunyi, maka sangat sesuai bila hukumnya

ditampakkan. Sementara menancapkan bendera termasuk hal yang

paling masyhur di kalangan bangsa Arab.

1 00. Tidak Men gatak tn " Kh ab uts at N afsP' (Jiw aku Buruk)

*') rfLiit -U 4t ,f ^-?nr €)z-:;.G * *j * 9A *
,-; $'J;;od3 *; * iLi Ut :-v'jd

617;.Dari Hisyam, aari Uuput ya, dari Aisyah RA, dari Nabi

SAW beiiau bersabda, "Janganlah salah seorang kamu mengatakan

'khabutsat nafsi' (jiwalu buruk), tetapi hendaklah mengatakan

'laqisat nafsi' (jiwaku tidak enak)."

'dt ,r x( * k ; .l';6l c.i * "u),!lt *
,W,'S,r'ro^r"d'€Li i; \ :Jv'&i

'9',a t t./-.

"!:rr 
a''1U

6180. Dali Az-Znhi, dari Abu Umamah bin Satral, dari

bapaknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah salah

seorang kamu mengatakan 'khabutsat nafsi' (iiwaku buruk), tetapi

.^o
ot, n

AJe 4rl uI^,

*;'d,^4)



hendaklah mengatakan 'laqisat nafsi' (jiwalru tidak enak). " Hadits ini
diriwayatkan juga oleh Uqail.

Keterangan Hadits:

Menurut Ar-Raghib, kata ,al khubts, bermakna sesuatu yang
batil dalam keyakinan, dusta dalam perkataan, dan yang buruk dalam
perbuatan." saya (Ibnu Hajar) katakan, kata tersebut juga digunakan
untuk dalam makna yang haram, dan sifat-sifat yang tercela baik
berupa perkataan maupun perbuatan.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, "Janganlah salah
seorang kamu mengatakan 'khabutsat nafsii' tetapi hendaklatr
mengatakan 'laqisat nafsii'." Al Khaththabi berkata mengikuti Abu
lrbaid, "Kata laqisat dan khabutsat memiliki makna yang sama.
Hanya saja Nabi sAw tidak menyukai kata khabutsat dan memilih
kata yang lebih luas cakupannya daripada itu. Sudah menjadi sunnah
beliau SAW mengganti nama yang buruk dengan nama yang bagus.,,
Ijlama selainnya berkata, "Makna laqisat adalah ghatstsat dan ia
kembali juga kepada makna khabiits (buruk). Menurut sebagian,
artinya adalatr aktrlaknya buruk. Ada yang mengatakan, artinya adalatr
cenderung unfuk bersenang-senang."

Ibnu Baththal berkata, "Hadits di atas dalam konteks adab dan
bukan kewajiban. Pada pembahasan tentang shalat telah disebutkan
tentang ikatan yang dibuat syetan ditengkuk kepala setiap manusia,
maka pagi hari jiwanya menjadu buruk. Al eur,an juga telah
menyebutkan kata ini. Allah berfiman dalam surah lbraahiim ayat 26,

ry W ,Pt (Oo" perumpamaan kalimat yang buruk).',

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua itu tidak disebutkan kecuali
dalam konteks celaan, sehingga tidak menafikan indikasi hadits bahwa
seseorang tidak disukai mensifati dirinya dengan sifat tersebut.
Pernyataan ini sebelumnya telah dinyatakan oleh Iyadh. Dia berkata,
'?erbedaannya, Nabi sAw mengabarkan tentang sifat orang yang
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tercela, maka diperbolehkan menggunakan kata itu untuknya." Ibnu

Abi Jamrah berkata, "Larangan itu dalam konteks anjuran. Perintah

pada kalimat 'hendaklah mengatakan laqisat' ltga sebagai anjuran,

Apabila seseorang menggunakan kata yang bisa mewakili maknanya,

maka itu sudah mencukupi. Namun, dalam hal ini dia meninggalkan

yang lebih utama."

Pelaiaran yane dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat pelajaran yang dapat diarnbil

sebagaimana yang telah dikatakan oleh Iyadh:

1. Disukainya menjauhi kata-kata dan nama-nama yang buruk

serta melakukan sesuatu yang tidak ada keburukannya.

2. Kata khubts dan laqs meskipun mengungkapkan makna yang

sama, tetapi kata khubts sangat buruk dan mencakup hal-hal

lain yang tidak dimaksudkan dalam kalimat itu, berbeda

dengan kata laqs sesungguhnya ia khusus untuk keadaan

dimana usus terasa penuh.

3. Seseorang mencari kebaikan meski hanya dengan harapan

yang baik,

4. Hendaknya seseorang menyandarkan kebaikan kepada dirinya,

dan menolak keburukan dari dirinya semaksimal mungkin,

serta memutuskan hubungan antara dirinya dengan keburukan

hingga dalam perkataan.

5. Orang yang lemah jika ditanya tentang keadaarurya, agar tidak

mengatakan 'aku tidak baik', tetapi mengatakan 'aku lemah'.

Dalam hal ini hendaknya dia tidak mengeluarkan dirinya dari

kelompok orang-orang yang baik sehingga masuk kelompok

mereka yang bwuk.
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Catatan

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al Mustakhraj hadits

Sahal dari Jalur Syrbaib bin Sa'id, dari Yunus bin Yazid, drt Az-

Ztrhri, kemudian berkata, "Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdan,

dari Ibnu Al Mubarak, dari Musa, lalu dia berkata, 'Dia adalah Musa

bin Uqbah'. Namun, yang benar dia adalah Yunus." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, saya tidak menemukan keterangan itu pada naskah-naskah

yang menjadi pegangan dari riwayat Abu Dzar, kecuali dari Yunus.

Demikian juga halnya dalam riwayat An-Nasafi.

,P A:S (Diriwayatkan juga oleh Uqail). Maksudnya, dali Az-

h)hi melalui sanad seperti sebelumnya dan juga matan-nya. Riwayat

pendukung ini dinukil dengan sanad yang maushul oleh Ath-

Thabarani dari Nafi' bin Yazid, dari Uqail, dan ia tidak tercantum

dalam riwayat Abu Dzar, namun terdapat pada riwayat An-Nasafi dan

selainnya.

101. Jangan Mencaci Maki Masa

Jv :i*?nt *tr r;:; I Ju :Jv'* I G?l ?W i, *
(ft ,V:"st ?.r1 ;.'#- , ii,r jd ,*t * ?tt & it J;,

)6t:,Fr aj*:,]3tr
6181. Dari Ibnu Syihab, Abu Salamah mengabarkan kepadaku,

dia berkata: Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAV/ bersabda,

"Allah berfirman, 'Anak keturunan Adam mencaci maki masa, dan

Alru adalah masa, ditangan-Ku malam dan siang'."

FATTIUL BAARI _ 5,47



h {'h, ,U Ctr"i;} el;* oi,y'";1t *
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6182. Dan Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,

dari Nabi SAW, "Jangan kamu memberi nama 'inab (anggur) dengan

karm. Jangan pula kamu mengatakan 'Buruhtya masa'.

Sesungguhnya Allah adalah masa."

Keteransan Hadits:

(Bab jangan kamu mencaci maki masa). Redaksi seperti ini
diriwayatkan knam Muslim dari hadits Hisyam bin Hassan, dari

Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, lalu disebutkan seperti di
atas, dan sesudahnya disebutkan, "Sesungguhnya Allah Dialah masa."

Imam Bul*rari meriwayatkan hadits di bab ini dari Yahya bin
Bukair, dari Al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairah. Abu Ali Al Jiyani berkata, "Demikian
tercantum pada semua periwayat kecuali Abu Ali bin As-Sakan. Dia
berkata kepadanya, 'Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab'. Demikian
pula tercantum di kitab Az-Zuhriyat karya Adz-Dzuhali melalui

riwayatnya dari Abu Shalih, dari Al-Laits, .,.liJr eit 'i.y *" ,
(Janganlah anak keturunan Adam mencaci maki masa). " Abu Ali Al
Jiyani berkata, "Hadits ini akurat melalui jalur Yunus dari Ibnu Syihab

sebagaimana diriwayatkan Muslim melalui Ibnu Wahab darinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini dinukil oleh Al-Laits melalui dua

guru. Ya'qub bin Sufyan dan Abu Nu'aim mengutip melalui jalurnya,

dia berkata, "Abu Shalih dan Ibnu Bukair berkata, 'Al-Laits
menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepadaku' seperti

itu."

1t4x'; &u'
berfirman, "Anak

e*. ,t:$t 6i ,7:ttt ?tT -fr. L{ ,}i,' Su 6tttah

keturunan Adam mencaci maki masa, dan Alcu
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adalah masa, ditangan-Ku malam dan siang".). Irrt adalah riwayat
Yunus bin Yazid dat', Az-ztthi. Adapun riwayat Ma'mar sesudahnya

dengan redaksi, /,ilr $ iur Lf ,l.l.lt'ii- ti- fjg 11 (Janganlah kalian

mengatakan 'Alangkah burulcnya masa'. Sesungguhnya Allah Dialah
masa). Bagian awalnya disebutkan, "Jangan kamu menamai .inab

(anggur) dengan karm." Penjelasan tentang ini akan disebutkan pada
bab berikutnya.

Terjadi perbedaan pada Ma'mar tentang guru daripada Az-
Zuhri dalam riwayat ini. Abdul A'la bin Abdil A'la berkata, dari
Ma'mar, darinya, dari Abu Salamah. Sementara .lrbdtxrazzaqberkata
dari Ma'mar, dari Az-Zthi, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu
Hurairah, :Wlt: ,L-Ur L.ltif ]l1r ,:*. ,t:nt 6i 7Ur '#" p,ti 'i.l *;i-
(Anak keturunan Adam menyakiti-Ku, dia mencaci maki masa dan
Alcu adalah masa, di tangan-Ku segala urusan, Alru membarikkan
malam dan siang). Bagian ini sudah disebutkan pada pembahasan
tentang tafsir melalui jalur yang sama dan akan dikutip lagi pada
pembahasan tentang tauhid. Demikian diriwayatkan Imam Muslim
dan selainnya dari sufyan bin Uyainah. Ibnu Abdul Barr berkata,
"Kedua hadits ini masing-masing dinukil oleh Az-zuhri dari Abu
Salamah dan Sa'id bin Al Musayyab, dan keduanya sama-sama
shahih." Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nasa,i berkata, ..Keduanya

akurat, tetapi hadits Abu Salamah paling masyhur di antara
keduanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abd.wazzaq memiliki sanad lain
bagi hadits ini dari Ma'mar seperti dikutip Imam Muslim melalui
jalurnya, dia berkata, "Dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari
Abu Hwairah." Adapun redaksinya adalah, trrr Lf ,V:tlt!'t;it*'l
e 3t $'€:el',tkl, r):nr $ (Jangantah satah seorang kamu

mencaci maki masa, sesungguhnya Allah Dialah masa, jangan pula
salah salah seorang kamu mengatakan 'karm' untuk 'inab [anggurJ).
Imam Ahmad meriwayatkannya melalui Hammam dari Abu Hurairah,
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r"+;r i|* tt9 ,)Wt) Jitl' Jr.ii ,liirlr ui dl.,i,ut # 6-pt ;1.[i r
(Janganlah anak keturunan Adam mengatakan 'Alangkah burulcnya

masa', sesungguhnya Alu adalah masa. Aht mengutus malam dan

siang. Apabila Aku mau niscaya Aku menggenggam keduanya). Imam

Malik meriwayatkan di kitab Al Muwaththa' dat'. Ab:u Az-Zinad, dari

Al A'ruj, dari Abu Hurairatr, i't-f 'Jt-i:J (Janganlah sekali-kati

salah seorang kamu), selebihnya sama dengan riwayat Al A'la dari

Ma'mar. nzlmun, disebutkan dalam riwayat Yahya bin Yahya A1-

Laitsi, dari Malik, danpadabagran akhir disebutakn, ;7:tlt'o*
itlsesungguhnya masa adalah Allah).Ibnu Abdil Barr berkata, "Dia

menyelisihi semua periwayat dari Malik dan semua periwayat hadits

secaxa mutlak, sebab semuanya menyebutkan, )lr-Jr ;fub;i
(Sesungguhnya Allah Dialah masa). Imam Ahmad meriwayatkan

melalui jalur lain dari Abu Hurairah, ,]i,'nJr r;f 'iri 
ilr L,;l }ilr rel1j f

!# rJr !{€ii,W.li6i:rrl dd.tJltr'7fit ltongantah katian

mencaci maki masa, sesungguhnya Allah berfirman, "Alat adalah

masa, hari-hari dan rnalam-malam adalah untuk-Ku, Alat

memperbaharuinya dan menghananrkannya, alat mendatangkan raja-

raja sesudah raja-raja"). Sanad-nya shahih.

,i'lJr 1* tj$ \ (Jangan kamu mengatakan 'burulotya

masa'). Demikian dinukil oleh mayoritas. An-Nasafi menyebutkan

dengan, -bi$ # 6- (alangkah buruhrya masa). Sementara dalam

riwayat Imam Bulfiari disebutkan, ?3Jt z];t9 (Duhai burulorya masa).

Kata khaibah artrnya fuirmaan (bemasib buruk, gagal). Ia diberi tanda

fathah karena mengandung unsur ratapan. Seakan-akan orang yang

mengatakannya kehilangan yang diinginkan dari zaman dan malah

mendapatkan hal-hal tidak diinginkan, maka dia meratapinya dalam

rangka menyayangkannya atau merasakan kepedihan.
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Ad-Dawudi berkata, "Ia adalah doa keburukan bagr masa.

Sama seperti perkataan mereka 'semoga Allah menahan hujannya'
maksudnya mendoakan kegersangan bumi. Demikian asal kalimat itu,
lalu digunakan unfuk semua perkara yang tercela." Dalam riwayat Al
Ala' bin Abdunahman dari bapakny4 dari Abu Hurairah yang dikutip
Imam Muslim disebutkan, i.jl,::t1 'olSti (Aduhai masa... aduhai

masa...). Makna larangan mencaci maki masa, bahwa siapa meyakini
masa sebagai pelaku hal-hal yang tidak disukai, lalu dia mencelanya,
maka sungguh dia telah keliru, karena hakikatnya Allah adalah

sebagai pelakunya. Apabila seseorang mencaci maki yang

menurunkan hal itu, maka celaan tersebut kembali kepada Allah.

Penjelasan hadits ini sudatr dipaparkan pada tafsir suratr Al
Jaatsiyah. Kesimpulan yang dikatakan tentang maknanya ada tiga
pandangan.

Peftatna, maksud daripada kalimat "sesungguhnya Allah
Dialah masa", yakni Dialatr pengatur semua urusan.

Kedua, pada kalimat itu terdapat bagian yang tidak disebutkan
secara redaksional, dan secara lengkap adalah, "sesungguhnya Allah
Dialah pemilik masa."

Ketiga, maksudnya adalah yang membolak-balikkan masa.

Oleh karena itu, diiringi dengan pernyataan, "Ditangan-Ku malam dan

siang."

Disebutkan dalam riwayat Zud bin Aslam, dari Abu Shalih,

dari Abu Hurairah, 9-$t', +\ii $).?t;{*l':@ti #t qpr(Di tangan-

Ku malam dan siang, Alil memperbarui dan merusaknya, Aku
menghilangkan raja-raja). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad.

Para peneliti berkata, "Barangsiapa menyandarkan perbuatan

kepada masa, maka dia kafir. Adapun mereka yang memberlakukan
kalimat ini pada lisannya tanpa meyakini hal itu, maka dia tidak
digolongkan kafir. Namun, tidak disukainya melakukan itu, karena
menyeruapai-orang-orang kafir." Hal ini sama dengan perincian
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terdahulu sehubungan perkataan 'kami diberi hujan karena rasi

bintang ini dan itu'.

Iyadh berkata, "sebagian orang yang kurang begitu paham

mengklaim batrwa ad-dahr (masa) termasuk nama Allalt. Namun,

pandangan ini tidak benar, karena masa adalan waktu kehidupan

dunia. Sebagian ulama mendefinisikan masa dengan arti waktu

berlaku apa yang dilakukan Allah di dgnia, atau perbuatan Allatr

sebelum kematian. Sebagian orang awam dari kalangan dahriaht dan

mu'aththilai (aliran yang menafikan makna nama-nama dan sifat-sifat

Allah) berpegang kepada makna zhahir hadits ini' Mereka

menjadikannya sebagai hujjah untuk membantatr argumentasi mereka

yang kurang mendalam itmunya, karena masa menurut mereka adalatr

gerakan-gerakan semesta dan umur dunia. Tidak ada sesuatu setelah

itu dalam pandangan mereka. Cukuplah bantahan bagi mereka apa

yang disebutkan di al:hir hadits ittt,'Alrulah masa, Alat membolak-

balilrl<an malam dan siangnya'. Lafu bagaimana sesuatu membolak-

balikkan dirinya sendiri? Matra Suci Allatr dari apa yang mereka

katakakan."

Asy-Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Siapa

mencaci-maki perbuatan berarti mencaci maki pembuatny4

barangsiapa mencaci maki malam dan siang, maka dia telah

memasukkan diri dalam perkara besar tanpa ada faidah, sedangkan

siapa mencaci-maki apa yang terjadi pada keduanya dari peristiwa-

peristiwa -dan ini yang umum daripada sikap manusia serta

diindikasikan oleh redaksi had:ls dimana dinafikan pengaruh dari

keduanya- maka seakan-akan dikatakan, 'Tidak ada dosa bagr

I Dahriyah adalah asal setiap kepercayaan atau doktrin atheis dan materialis. Ia

merupakan doktrin setiap yang meyakini bahwa zarnzn, materi, dan alam ini adalah

qadim. Mereka mengingkari ketuhanan, penciptaan, pertolongan Tuhan, hari

kebangkitan dan perhitungan. Menurut definisi Syahrastani, "Pengikut kepercayaan

ini telah menging-kari penciptaan alam dan pertolongan Tuhan, dan tidak menerima

apa yang dibawa oleh-agama. Mereka berpendapat, bahwa masa adalah qadim, dzn

;teri ti?ak binasa. (At Mausu'ah Al Isalmiyah Al 'Ammsh, majlis a'laa li syr'un al

islamiya\ mesir, hal648 -ed)
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keduanya dalam hal itu. Adapun peristiwa dan kejadian ada yang

terjadi melalui perantara seseorang yang berakal dan mukallaf (diben

beban'syara'), maka yang seperti ini dinisbatkan secara syara'maupun

bahasa kepada apa yang terjadi melalui orang itu, dan dinisbatkan

kepada Allatl dari sisi ketetapan-Nya. Perbuatan-perbuatan para

hamba berasal dari usaha mereka, maka berlaku padanya hukum.

Namun, dari segi pengadaan perbuatan itu maka termasuk ciptaan

Allah. Ada pula yang berlaku tanpa perantara, maka ia dinisbatkan

kepada kekuasaan Yang Maha Kuasa. Tidak ada bagi malam dan

siang perbuatan dan tidak pula pengaruh baik dari segi batrasa, akal,

maupun syara'. krilah yang dimaksudkan oleh hadits pada bab di

atas." Selanjutny4 dia mengisyaratkan bahwa larangan mencaci-maki

zamanmerupakan penyebutan hal yang besar untuk menyitir hal yang

kecil. Di dalamnya terdapat pula isyarat meninggalkan mencaci-maki

segala sesuatu secara mutlak kecuali apa yang diizinkan oleh syara',

sebab alasan pelarangan itu sama saja. Demikian ringkasan pernyataan

Muhammad bin Abi Jarnrah.

Dari hadits ini disimpulkan pula tentang larangan berbuat

muslihat dalam jual-beli, sebab Allah melarang mencaci-maki masa

mengingat dampalcnya dari segl malura seperti mencaci maki

Penciptanya.

102. Sabda Nabi SAW, "sesungguhnya'Al Karm'adalah Hati
Seorang Mukmin."

,.? ,c ,,o,
.\;,biJl l', na;)

,tA( lrl.st ?t
Y! .rtF !
/llr i,9

uj*st Cy ,gr;s .rqirt U- * gi,rt',!ijt CL :Jv -")

:W;..*V .?tr

'1;.j 
'bt rit '!

la '-t-z:9P

,Jd
#."$
'"i ,giIr
.1rh2i*ol
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Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang bangkrat adalah yang

banglcrut pada hari kiamat. " Seperti sabdanya, "Sesungguhnya orang

yang kuat adalah yang menguasai dirinya ketika maralt." Seperti

sabdanya, "Tidak ada raja kecuali Allah." Beliau disifati sebagai

akhir daripada kekuasaan, lalu disebutkan jugarajataja dalam firman-

Nya, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri,

niscaya mereka membinasalannya. " (Qs.An-Naml 127):3a)

,&t*h,* ;nt Jy,iG ,iG -:; hr 'rr:t;;:r^ 
"j 

,f
.,J'i.sr'J'f'r*t CL r{Tt't; ;r,

6183. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabd4 "Mereka mengatakan 'al knrm', sesungguhnya 'al karm'
adalah hati seorang mulonin."

Keteransan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya al karm adalah hati

seorang mulonin." Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang

bangkrut adalah yang banglcrut pada hari kiamat." Seperti sabdanya,

"Sesungguhnya orang yang lamt adalah yang mampu menguasai

dirinya lretilu marah." Seperti sabdanya, "Tidak ado raja kecuali

Allah." Kemudian disebutkan .iuga raja-raja dalam firman-Nya,
"Sesungguhnya raja-rajo apabila memasuki suatu negeri, niscaya

merela membinasakannya".). Maksud Imam Bukhari bahwa

pembatasan dalam hadits tersebut bukan secara zhahirnya. Hanya saja

ingin dikatakan bahwa yang paling berhak menyandang narra 'al
karm' (mulia) adalah hati orang mukmin. Namun, hal itu tidak berarti

bahwa selainnya tidak dinamakan 'al karm'. Sebagaimana maksud

sabdanya bahwa orang yang bangkrut adalah yang telah disebutkan,

tetapi bukan berarti orang yang bangkrut di dunia tidak disebut

sebagai orang yang bangkrut. Begitu juga dengan sabda beliau,
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"Sesungguhnya orang yang lant." Sama halnya dengan pernyataan,
"Tidak ada raja keanali Allah-, bukan berarti selain Allah tidak boleh
disebut raja. Bahkan maksudnya adalah raja yang sesungguhnya
adalah Allah meski selain-Nya bisa juga disebut raja. Dia berhujjatr
dengan firman Allah, 'l'11:t '01(sesungguhnya raja-raja). Hal seperti

itu dalam Al Qur'an terdapat pada sejumlatr tempat, seperti firman
Allah dalam surah Yuusuf ayat 54,'qJ, ,1,6i (dan raja berknta),

berkenaan sahabat Yusuf AS, serta ayat-ayat lain yang sepertinya.

Ibnu Baththal mengisyaratkan agar tidak berlebihan dalam
memberi sifat jika yang disifati tidak layak mendapatkarulya. Hadits
'sesungguhnya orang yang bangkrut' akan dijelaskan pada
pembahasan tentang kelembutan hati. Sedangkan hadits
"sesungguhnya orang yang lruat" telah disebutkan. Adapun hadits
"Tidak ada raja kecuali Allah" akan dijelaskan pada bab ,tiama yang
Paling Dibenci 4lrh." Pada sebagian periwayat di tempat ini
disebutkan, 1,rl ,rLii .J (tidak ada kerajaan [kehtasaanJ kecuali milik

Allah). Namun, redaksi yang pertama lebih tepat.

,yl.,t t iF' u'\iflt ,j;{;, (Dan meretrn mengatakan 'al

karm', sesungguhnya 'al karm' adalah hati seorang mukmin).
Demikian tercantum dalam riwayat ini melalui Suffan bin Uyainah,
Az-Zrhri menceritakan kepada kami, dari Sa'id. Sementara pada bab
yang sebelumnya dari riwayat Ma'mar, dad, Az-Zuhri, dari Abu
Salamah disebutkan,6f ;=4t t&;i I (jangan kalian menamai ,inab,

fanggurJ dengan 'al karm'). Ia adalah riwayat Ibnu Sirin dari Abu
Hurairah yang dinukil Imam Muslim. Dia mengutip pula melalui
Hammam dari Abu Hurairah, |y'lt ifl, C\,ifl, #.ini F"'l
f$jr (janganlah salah seorang kamu mengatakan 'al karm, untuk

anggur. Sesungguhnya 'al karm' adalah hati laki-laki mustim). Dia
mengutip pula dari hadits Wa'il bin Hujr, 4t d j',#i ,:,.fr, , jr" t
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ilPJU $angan kalian mengatakan 'al knrm', tetapi katakanlah 'inab

atau fuablah).

Para ulama berkata, "Pada redaksi dalam riwayat bab di atas,

'Dan mereka mengatakan', dihubungkan kepada sesuatu yang tidak

disebutkan secara redaksional. S epertinya dihubungkan kepada hadits

sebelumnya." Ibnu Abi Umar meriwayatkannya dalam Musnad-nya

dari Suffan, dan dari jalurnya Al Ismaili, dia berkata di bagian

awalnya, "Mereka berkata", tanpa tambahan kata 'dan'. Diriwayatkan

pula oleh Al Humaidi dalam Musnad-nya --dan dari jalurnya dikutip

Abu Nu'aim- dengan mencantumkan kata 'dan' seperti yang

disebutkan Imam Bukhari dari Ali bin Abdullah. Demikian juga

diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad-nya dari Suffan, tetapi

disebutkan didalamny4 "Dari Abu Hurairah, yang dinisbatkan kepada

Nabi SAW', dan pada kali lain disebutkan, "Dia nisbatkan kepada

Nabi SAW" dan kali lain lagi disebutkan, "Beliau berkata: Rasulullah

SAW bersabda." Imam Muslim meriwayatkannya dari Ibnu Abi Umar

dan Amr An-Naqid, keduanya berkata: Suffan menceritakan kepada

karni melalui sanad.ini dan berkata, I |{t *V kt.J- I' JfiiE
,yi$ * tF, ny 'i; tiia |n*"lullah SAW bersabda, "Jangan

lramu mengatakan 'korm' sesungguhnya 'karm' adalah hati seorang

mubnin").

Kalimat, iF, oiia (Dan mereka mengatakan 'al larm)

adalah sebagai subjek (mubtada') kalimat, dan predikatnya (khabar)

tidak disebutkan. Maksudnya, mereka mengatakan 'al karm' untuk

pohon anggur. Ath-Thabarani dan Al Bazzar meriwayatkan dari hadits

Samuralr, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, & ,l'fit Szlt n\by

?F, ftb b.u';rr'oi'"l &, ,ti;4t*rr h' UFtu'ht niF, #,
(Sesungguhnya seorang laki-laki mulonin dalam kitab-kitab adalah 'al

karm' [mulial karena apa yang telah Allah muliakan atas makhluk.

Sementara lcamu mengatakan untuk kebun anggur sebagai 'al karm').
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Al Khaththabi berkata, 'Maksud larangan adalah menegaskan

tentang haramnya khamer dengan menghapus namanya, karena

melestarikan nama ini dapat menguatkan anggapan mereka bahwa

bagt yang meminumnya mendapatkan kernuliaan. Oleh karena itu,
dilarang menamai anggur (bahan khamer) dengan nama 'karm'.
Kemudian beliau bersabd4 'Sesungguhnya 'karm' adalah hati
seorang mulonin', karena dalam hati seorang mukmin terdapat cahaya

keimanan dan petunjuk Islaur." Ibnu Baththal menyebutkan dari Ibnu
A1 Anbari bahwa mereka menamai anggur dengan 'karm', karena

khamer yang terbuat darinya mendorong kepada sifat dermawan dan

memerintalrkan kepada akhlak mulia.

Oleh karena ifu, dilarang memberi nilma 'karm'unfuk anggur

agar mereka tidak menamai asal khamer dengan nama yang diambil
dan'karm'. Seorang muhnin yang menghindari untuk meminumnya
dan menganggap batrwa kemuliaan didapat dengan meninggalkamlya,

lebih berhak menyandang n,rma tersebut."

Mengenai perkataan Al Azhari, "Anggpr dinamaikan l<arm,

karena dimudahkan bagi yang memetiknya. Tidak ada dwi yang

menusuk pemetiknya. Pohonnya memberikan seperti apa yang

diberikan pohon kurma atau lebih banyak. Segala sesuatu yang

menjadi banyak, maka disebut karm (m,ulia atau pemuratr)." Dalam
hal ini, ia benar dilihat dari kata" tetapi makna pertama lebih sesuai

dengan larangan. An-Nawawi berkata, "Larangan menamakan anggur

dan pohonnya dengan nama lmrm adalah dalam konteks makruh." Al
Qurthubi menyebutkan dari Al Maziri batrwa sebab larangan tersebut

adalah ketika khamer diharamkan bagi mereka, sementara tabiat

mereka mendorong untuk melakukan perbuatan yang muli4 maka

Nabi SAW tidak menyukai menamai sesuatu yang haram ini dengan

nama yang membangkitkan jiwa ketika menyebutnya, agar tidak
memotivasi mereka untuk melakukannya. Namun, pemyataan ini
ditanggapi bahwa larangan itu hanya berkenaan dengan memberi

nama anggur dengan nama 'karm'. Padahal anggur itu tidak haram.
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Sementara khamer tidak disebut anggur dan bahkan anggur terkadang
disebut khamer setelah melalui proses.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakan Al Maziri
cukup berdasar, karena dipahami dalam konteks menutup pintu
kerusakan dengan meninggalkan penamaan asal khamer dengan nama
yang bagus. Oleh karena ifu, larangan ini terkadang disebutkan
berkenaan dengan anggur dan terkadang berkenaan dengan pohon
anggur. Maka upaya menjauhkan didapatkan dari kandungan kalimat.
Apabila dilarang memberikan nama yang bagus ini untuk sesuatu
yang halal hanya karena kemungkinan besar dibuat sesuatu yang
haram, tentu memberikannya sebagai n:lma bagi sesuatu yang haram
lebih dilarang.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamratr berkata, ,.Oleh karena
kata karm dai al karm (milia), dan negeri yang disebtt'karimah'
adalah negeri yang terbaik, maka tidak patut menggunakan sifat ini
kecuali untuk hati seorang muhnin yang merupakan sesuatu yang
baik, sebab seorang mulsnin adalah makhluk hidup terbaik, dan
sebaik-baik yang ada padanya adalah hatinya. Jika hatinya baik, maka
baiklah seluruh jasadnya. Ia adalah tanatr tempat tumbuhnya pohon
keimanan." Dia berkata, "Disimpulkan darinya bahwa semua
kebaikan hanya dinisbatkan menurut makna syar'i, karena iman dan
pemiliknya meskipun disandarkan kepada selain itu, maka hanya dari
segi majaz.

Dalam penyerup:uul anggur dengan hati seorang mukmin
terdapat makna yang halus, sebab sifat-sifat syetan berjalan bersama
'karmah' fteramat) sebagaimana syetan berjalan pada manusia dalam
aliran daratr. Apabila seorang muhnin lalai terhadap syetannya,
niscaya dijerumuskannya dalam penyelisihan. Sebagaimana seorang
yang lalai terhadap perasan anggurnya niscaya ia menjadi khamer dan

berubah najis. Penyerupaan ini dikuatkan bahwa jika khamer berubatr
menjadi cuka dengan sendirinya atau melalui pengolahan, maka ia
kembali suci. Begitu pula seorang muhnin kembali menjadi suci
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dengan taubat yang sesungguhnya dari kotoran dosa-dosa, baik taubat

ini karena kesadarannya sendiri atau karena faktor lain, seperti

mendengar nasehat dan sebagainya. Bagr orang yang berakal

hendaknya bersungguh-sungguh merawat hatinya agar tidak

meninggal saat memiliki sifat yang tercela.

Catatan

Kata yang disebutkan dalam hadits Wa'il, dikutip Imam

Muslim dengan memberi fathah pada huruf ha' 
-sebagian

meriwayatkan tanda sulatn- dan sulam pada huruf Da' 
-sebagian

lagi meriwayatkan tandafathah padmya- dan inilah yang masyhur,

artinya adalah pohon anggur. Sebagian mengatakan maknanya akar

pohon. Ada pula yang mengatakan ia adalah rantingnya. Dalam kitab

Al Muhlrnm disebutkan, "Kata 'al habal' artinya adalatr pohon anggur.

Bentuk tunggalnya adalah habalah. Jika diberi tanda dhamrnah lalts

sulann maka ia adalah al learm (buah anggur). Dikatakan, ia adalah

salatr satu asalnya. Begitu pula ia adalah nama buah samr (salatr satu

jenis pohon) dan pohon berduri.

103. Perkataan Seseorotrgr "Bapakku dan Ibuku sebagai

Tebusanmu'.

Sehubungan dengan ini disebutkan dari Az-Zubair, dari Nabi

SAW.

..;r,-it'\t,* Ct* ilr *;
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at Jir'd; 11 :Jv i:; hr ,f:, ,* * )ita I i' t r'ci'td 
,rt :lJi'e* ,# t ralr ,s!ii';t; y,?r, *

.ytU'^Li.;l:,
6L84. Dari Abdullah bin Syaddad, dari Ali RA, dia berkata,

*dku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi tebusan pada

seseorang selain Sa'ad. Aku mendengamya bersabda, 'Panahlah,

bapalrku dan ibuht sebagai tebusanmu'. Aku kira ia pada perang

Uhud."

Keteransan Hadits:

P:, * ju' & 4t f .it, * (Sehubungan dengan ini

disebutlcan dari Az-Zubair dari Nabi SAW). Dia mengisyaratkan

kepada riwayat yang dinukil dengan sanad ymg maushul pada

pembalrasan keutarnaan Az-Zrfuur bin A1 Awwam, melalui Abdullah
bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku dan Umar bin Abi Salamatr pada

perang Uhud ditempatkan pada bagian perempuan." Di dalamnya

terdapatperkataan Az-Zvbur, '&i * il' p Ut ,t'g*- *:r:'ti
;it 4'!tg :!ui {iJ ftettka aht lembali, Nabi SAW mengumpulkan

untulrAru kedua orang tuanya seraya bersabda, "Bapalclu dan ibulru

sebagai tebusanmu.").

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Musaddad,

dari Yahya, dari Su$an, dari Sa'ad bin lbrahim, dari Abdullatr bin

Syaddad, dari Ali RA. Yahya yang dimaksud adalah lbnu Sa'id Al
Qaththan. Sedangkan Suffan adalalt Ats-Tsauri.

qg (U"*beri tebusan). Kata yafdii diberi fathah pada huruf

awalnya dan sulcun pada huruf fa' dalam riwayat Al Kasymihani.

Adapun selainnya memberi dhammah pada awalnya dan fa^ dibei

fathah serta tasydid. Sudah disebutkan pada pembatrasan keutamaan
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Sa'ad bin Abi Waqqash cara menggabungkan hadits Az-Zubair di bab

ini tentang penetapan adanya pemberian tebusan kepadanya dengan

hadits Ali yang menafikan hal itu. Seakan-akan Imam Bukhari hendak

mengisyaratkan cara penggabungan itu. Tidak benar mereka yang

mengkhususkan hadits Az-Ztbair sebagai riwayat Imam Muslim,
padahal lmam Bukhari mengutipnya pula serta mengisyaratkan

kepadanya pada bab ini.

*t iUiLl 6*" kira ia pada perang (Jhud). Sudah disebutkan

penegasan tentang itu dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim
dari bapalarya tentang perang llhud pada pembahasan tentang

peperangan. Kalimat, ,itj ,f: '!tq ,ai1" pt ,:JF- '4 ;ti
(Sesungguhnya alru mendengarnya bersabda, "Panahlah wahai
Sa'ad, bapaklru dan ibulru sebagai tebusanmu"). Sudah disebutkan
pula di tempat itu sebab sehingga perkataan ini ditujukan kepada

Sa'ad bin Abi Waqqash RA.

104. Perkataan Seseorang, (Allah Telah Menjadikanku sebagai

Tebusanmu."

Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, "Kami menebusmu
dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami."

*.v?:*.cl'tc-ii,*, *'\t &"'*l!. f fit,

*UtLi,:i,ir r,p *pt,,*,t;tt rai,Sr, &
,e-e.'*'#t -l;f itr- "^;L 

(:L1rt ,ii';ti *i ry"Xt
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;ltt;o bt ,* ,!t I 6 :Jw *i itL \t ** lrr S-, ;fu
't;'* f ;ti .rf;r|rlL'"r.rrv ,ju .,',i',r,*vl'y
e'^ir ,il?t e;w *'^;; gsG ,a:r*i't2- e) ,b
,Su'rl- fl*Jt *rt;rr tst ,b tifr ,qtj (,g+ti ;"
,;:ri;,ri tt3li ,*) *a ht * Ut JG -'{r#t Jo ti;1' 

.:i*Jt pt ;- ,irr;- J7 * .;::+G G.S,t$f

6185. Dari Yahya bin Abi Ishaq, dari Anas bin Malik,
sesungguhnya dia datang bersama Abu Thalhah dan Nabi SAW. Saat

it Nabi SAW bersema Shafiyatr yang diboncengnya di atas hewan

tunggangannya. Ketika mereka berada di sebagian jalan tiba-tiba unta

terpleset. Nabi SAW dan perempuan itu terjatuh. Sesungguhnya Abu
Thalhah -beliau berkatq crr{ku kira segera turun dari untanya"- dan

datang kepada Rasulullah SAW, dia berkata, "Wahai Nabi Allatr,

Allah menjadikanku sebagai tebusanmu, apakah engkau ditimpa

sesuafu?" Beliau menjawab, *T.Jak, akan tetapi hendaklah engkau

(menolong) perempuan itu." .Lbu Thalhah menutupkan kainnya ke

wajahnya, lalu berjalan menghampiri perempuan itu kemudian

menutupkan kainnya ke wajah perempuan tersebut, lalu berdiri. Abu
Thalhah membenahi hewan tunggangan keduanya, lalu keduanya naik

dan meneruskan perjalanan. Hingga ketika mereka berada di dekat

kota Madinah -atau dia mengatakan, 'Mereka mendekati Madinah'-

Nabi SAW bersabda, "Kami kembali, bertaubat, beribadah, dan

kepada Tuhan kami memuji." Beliau SAW terus menerus

mengucapkannya hingga masuk Madinatr.

Keterangan Hadits:

@ab perkataan seseorarrg, "Allah menjadiknnlat sebagai

tebusanmu'). Maksudnya, apakah diperbolehkan atau tidak disukai?
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Abu Bakar bin Abi Ashim telah merangkum riwayat-riwayat yang
menunjukkan bolehnya hal itu di awal kitabnya Adab Al Hukama',
lalu dia menegaskan tentang bolehnya hal itu. Dia berkata, "seseorang

boleh mengatakan hal itu kepada pemimpinnya serta orang-orang
yang berilmu maupun orang-orang yang dia cintai. Bahkan dia diberi
pahala jika bermaksud menghormati dan mengagungkarulya.

Sekiranya hal itu dilarang, tentu Nabi SAW telah melarang orang
yang berkata demikian dan memberitahu batrwa yang demikian tidak
boleh dikatakan kepada siapapun selain beliau SAW sendiri."

ut$,i: gcl)!€;i :&i * a' .,ll, 'e S: i ,5,6t (Abu Bakar

berkata kepada Nabi SAW, "Kami menebusmu dengan bapak-bapak
dan ibu-ibu kami"). Ia adalah bagian dari hadits Abu Sa'id yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW , 36li ,:o:r+ ti ,fr.: Q!.9 $. lit ip (#bi
g6l: $.tit'.'!13-i ,.5. ,fr lvt .i:U 5 (Sesungguhnya seorang hamba

diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan apa yang ada di sisi-Nya,
maka hamba itu memilih apa yang ada di sisi-Nya. Abu Baknr
berkata, "Kami menebusmu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu
kamu'). Hadits ini sudah disebutkan dengan sanad yang maushul
dalam pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang Nabi SAW
membonceng Shafiyah. Hadits ini sudah dijelaskan pada bagian akhir
pembahasan tentang pakaian. Yang dimaksud adalah perkataan Abu
Thalhah, "Wahai Nabi Allah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu,

apakah engkau ditimpa sesuatu?" Abu Daud membuat judul bab yang

serupa, lalu menyebutkan hadits Abu Dzar, '& # a' ,,Il.a 'dJ.'ds
Or4 irr o!+ ,U-l;,;:, |$) (Alat berkata kepada Nabi SAW ,Alnt

menyambut dan memenuhi panggilanmu, Allah menjadikanlat sebagai
tebusanmu".). Begitapula diriwayatkan Imam Bukhari dalam l<rtab Al
Adab Al Mufrad sehubungan dengan biografi Abu Dzar.

Ath-Thabarani berkata, "pada hadits-hadits ini terdapat dalil
yang menunjukkan bolehnya mengucapkan perkataan itu. Adapun
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riwayat yang dinukil Mubarak bin Fadhalah dari Al Hasan, dia

berkata, '!y'6 ,Jui ls $i *3 *a int & ,;t ,!" ilt ,pi
'.t3;.'tl$1]l ei;j g 

' 

jti rgrq tit ,* (Az-Zubair masuk kepada Nabi

SAW dan beliau sedang sakit. Dia berkata, "Bagaimana keadaanmu?

Allah menjadikanlu sebagai tebusanmu." Maka beliau SAW
bersabda, "Engknu belum juga meninggalkan sikap baduimu".),lalu
beliau menyebutkan lafazhnya melalui jalur ini dan juga jalur lain
kemudian berkata, "Tidak ada dalil padanya untuk melarang, karena ia

tidak sebanding dengan hadits-hadits tersebut dari segi keotentikan.

Kalaupun dikatakan hadits ini akurat, maka tidak ada pula larangan

secara tegas. Bahkan di dalamnya terdapat isyarat bahwa dia telah

meninggalkan perkataan yang lebih utama diucapkan terhadap orang

yang sakit dalam rangka menghibumya dan mengasihinya, baik
dengan mendoakannya atau menunjukkan rasa ibah. Apabila
dikatakan, 'Hanya saja yang demikian diperbolehkan karena yang

didoakannya adalah kedua orang tuanya yang masih musyrik', maka

dijawab, perkataan Abu Thalhatr terjadi sesudah dia masuk Islam.

Demikian juga halnya dengan Abu Dzar. Kemudian perkataan Abu
Bakar terjadi setelatr kedua orang tuanya masuk Islam."

Mungkin ditanggapi bahwa bolehnya perkataan itu ditujukan
kepada Nabi SAW tidak berarti boleh pula dikatakan untuk selain

beliau, sebab jiwa beliau lebih mulia dibandingkan jiwa mereka yang

mengatakannya dan bapak-bapak mereka meskipun telatr masuk

Islam. Untuk tanggapan ini dikatakan seperti terdahulu dari

pemyataan Abu Ashim. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa hukm
asal adalatr tidak ada pengfthususan. Ibnu Abi Ashim meriwayatkan

dari hadits Ibnu Umar, )i lrq ,$l;d. 1,6 *t {p ior 4* o.$ t:l

(Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Fathimah, "Bapakrnu

sebagai tebusanmu".).Dai hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, ,rJr !f

,Jb ,tJ "$rs :9.6&€t l'6 S;i {p .I' 4:o lsouogsuhnya Nabi sAW

bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Bapakht dan ibulu sebagai
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tebusan kalian"./. Begitu pula dari hadits Anas batrwa beliau SAW
mengucapkan hal seperti itu kepada kaum Anshar.

105. Nama yang Paling Disukai Allah

;t%i*$,n:n):Jv 
^*?nt e, lG *:#ti.t,f

*\t e 4t?It .;t? \1rrat 6J:te v 'uiii cy-7t-ill

,*:)t +',fi.t y,,,ita ;-,,
6186. Dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir RA, dia berkata,

"Telah lahir anak seorang laki-taki di antara kami dan dia memberinya
nama Al Qasim. Kami berkata, 'Kami tidak memberi nama panggilan
kamu Abu Al Qasim dan tidak ada kemuliaan'. Dia mengabarkan
kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "Berilah dia nama
Abdurrahman."

Keteransan Hadits:

(Bab nama yang paling disukai Allah). Disebutkan hadits yang
dinukil Imam Muslim, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi
seperti itu, ;Glr .t?i it ri ilr jy'n<it:af "*i "ol (Sesungguhnya

nama kalian yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan
Abduruahman). ra memiliki riwayat yang menguatkannya dari hadits
Abu wahab Al Jusyami seperti yang akan dijelaskan setelah satu bab,
dan satu hadits lain yang dikutip Ibnu Abi syaibah. Al eurthubi
berkata, "Termasuk dalam dua nama ini adalah nirma:nama yang
sepertinya, yaitu Abdunahim, Abdul Malik, dan Abdushamad. Hanya
saja ia paling disukai Allah, karena mengandung sifat yang wajib bagi
Allah dan sifat bagr manusia yaitu ubudiyah (penghambaan).

Kemudian hamba disini dinisbatkan kepada Tuhan dalam arti yang
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sebenarnya, maka individu pemilik nama ini menjadi mulia dan

memperoleh keutamaan." Ulama selainnya berkata, "Hikmah dalam

penyebutan dua nama saja bahwa dalam Al Qur'an tidak didapatkan

penisbatan nama seorang hamba kecuali kepada keduanya. Allah
berfirman dalam surah Al Jinn ayat 19, ijl\ itr * '?ri 6l fi1 po"
bahwasanya tatkala hamba Allah [MuhammadJ berdiri menyembah-

Nya [mengerjakan ibadatJ), dalam surah Al Furqaan ayat 63

disebutkan, *1, 3$j @an hamba-hamba Tuhan yang Maha

Penyayang). Hal ini dikuatkan oleh firman-Nya dalam surah AL israa'

ayat 110, ,i;}t ryL\ \l Ar rji'rr $ lXotatonlah, "serulah Allah atau

serulah Ar-Rahman ".). Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Abu

Ztthair Ats-Tsaqafi, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, 'nil:" tSl

t):,l:i Uilu lamu memberi nama, maka gunakanlah yang menunjuklcan

penghambaan). Dari hadits Ibnu Mas'ud, yang dinisbatkan kepada

Nabi SAW, g. '# r; irr jr "riilr 
tGi 

1t'fo*a paling disukai Attah

adalah yang menunjukkan penghambaan kepada-Nyo). Sanad kedua

riwayat ini lemah.

iW q h:)'!3 JrQ ,t, (Dan Jabir, "Telah lahir anak seorang

laki-laki di antara kami"). Keterangan tentang nama laki-laki tersebut

belum saya temukan.

frtiit itLi (Dia menamainya Al Qasim). Dalam riwayat

Muslim dari Rifa'ah bin Al Haitsam, dari Khalid melalui sanad

seperti di tempat ini disebutkan, r:tl;i 6$:i @eliau menamainya

Muhammad). Hanya saja beliau menyebutkan sesudah ini riwayat

Abtar dari Hushain melalui sanad tersebut dan dikatakan dia

memberinya nama Muhammad. Pada bagian akhir disebutkan, rla
'# 'et q$ *. ,;Iiti ,#,rri* tj n*u, (Beritah nama dengan

namalru dan jangan memberi nama panggilan dengan nama

panggilanlat. Seseungguhnya aku diutus sebagai qasim [pembagiJ,
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alru membagi di antara kalian). Kemudian dia menyebutkan riwayat
Khalid melalui sanad yang samq tetapi tidak disebutkan,
"Sesungguhnya alu diutus sebagai qasim, alat membagi di antara
kalian." Seakan-akan perbedaan itu berasal dari Khalid. Al Ismaili
meriwayatkannya melalui Wuhaib bin Baqiyyah, dari Khalid, dia
berkata, "Dia memberinya nama Al Qasim." Imam Ahmad
meriwaya&an pula dari Husyaim, dari Hushain, dia berkata, "Dia
menamainya Al Qasim." Dia mengutip juga dari Ma'mar dari
Manshur sama seperti itu. Abu Nu'aim meriwayatkannya dari yusuf
Al Qadhi dari Musaddad, dari Khalid, dia berkata, "Dia memberinya
nama dengan nama Nabi SAW." Demikian pula dikatakan Abu
Awanah dari Hushain seperti dikutip Abu Nu'aim dalam Al
Mustakhraj Ala Muslim. Hal ini merupakan dukungan bagi riwayat
Rifa'ah bin Al Haitsam. Imam Ahmad meriwayatkan dari ziyad Ar
Bakka'i dari Manshur seperti dikatakan Rifa'atr.

Perbedaan tentang ini te{adi pula pada Syu,ba}r dalam bab
{irman Allah dalam surah Al Anfaal ayat 41, )"}.1 'e 

*.'Ori
(Sesungguhnya seperlima untuk Allah, dan rasul). Maksudnya,
pembagian itu dari kitab Allah, yakni penetapan seperlima harta
rampasan perang yang dikeluarkan sebelum dibagi. Imam Bukhari
meriwayatkannya di tempat itu dari Abu Al Walid, dari Syu,batr, dari
Sulaiman 

-yakni 
Al A'masy- dan Manshur serta Qatadah, mereka

berkata: Kami mendengar Salim 
-Ibnu 

Abi Al Ja'd- dari Jabir, dia
berkata, "Telah lahir anak seorang laki-laki di antara kami. Dia ingin
memberinya nama Muhammad." Dia berkata: Umar 

-yakni Ibnu
Marzuq- berkata dari Syu'bah, dari Qatadah, melalui sanad-nya,
"Dia ingrn memberinya nama Al easim." Imam Muslim
meriwayatkan dari Jarir, dari Manshur, dan dikatakan kepadany4
"Dilahirkan untuk seorang laki-laki di antara kami seorang anak, lalu
dia memberinya nama Muhammad, maka kaumnya berkata
kepadanya, 'Kami tidak akan membiarkanmu memberi n:rma dengan
nama Rasulullah SAW'. Laki-laki itu pergi menemui beliau SAW
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sambil membawa anaknya dibelakang punggunglya. Dia berkata,

'Wahai Rasulullah, telah lahir anakku dan aku memberinya nama

Muhammad'." Syu'bah menjelaskan bahwa dalam riwayat Manshur

dari Salim dari Jabir disebutkan bahwa laki-laki Anshar itu berkata,

"Aku membawanya di atas pundakku." Imam Bukfiari mengutipnya

pada pembahasan tentang ketetapan seperlima harta rampasan perang.

Sudah disebutkan bahwa riwayat ini bisa dimasukkan kedalam riwayat

laki-laki Anshar melalui Jabir. Adapun riwayat lainnya dari Salim bin

Abi Al Ja'd menunjukkan bahwa ia termasuk riwayat Jabir. Inilah

yang drjadikan dasr para penulis kitab-kitab Musnad dan Al Athraf

Saya sudah sebutkan pada pembatrasan tentang ketetapan seperlima

harta rampasan perang batrwa riwayat mereka yang mengatakan, "Dia

hendak memberinya nama Al Qasim" adalah lebih kuat' Hal ini

didukung oleh tidak adanya perbedaan pada Muhammad bin Al
Munkadir dari Jabir tentang itu, seperti dikutip Imam Bukhari pada

akhirbab berikutnya.

u(i li n4W 
(J iJSJ 1 (Kami tidak memberimu nama

panggilan Abu Al Qasim dan tidak ada kemuliaan). Dalatn riwayat di

bab berikubrya melalui jalur ini disebutkan, W 'd;'F 13 (Kami

tidaklah menyej ukkan matamu [menyenangkan hatimuJ ). Makstdnya,

kami tidak menyenangkanmu dengan hal itu sehingga matamu

menjadi sejuk. Dari sini disimpulkan tentang pensyariatan memberi

nama panggilan bagi seorang anak dan tidak t*tusus bagi anak yang

pertama.

&j {t,tl' ,,t2 A, tfi (Maka diberitahuknn kepada Nabi

SAW). Demikian dinukil mayoritas periwayat dengan kata

'diberitahukan', yakni dalam bentuk pasif, tetapi sebagian periwayat

mengutip dalam bentuk aktie yaitu 'dia memberitahukan'. Hal ini

dikuatkan oleh riwayat pada bab berikutnya, "Dia mendatangi Nabi

SAW."
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Jli' (Beliau bersabda, "Berilah nama

analcmu Abduruahman"). Untuk menyesuaikan judul bab dengan

hadits Jabir cukup rurnit. Pandangan paling bisa diterima dikatakan,

ketika mereka mengingkari perbuatan laki-laki itu memberi nama

panggilan sama seperti nama panggilan Nabi SAW, maka

konsekuensinya adalatr disyariatkan memakai nama panggilan.

Kemudian ketika Nabi SAW memerintahkan laki-laki tersebut

memberi nama anaknya dengan nirma Abdurrahman, beliau telah

memilihkan nama yang bisa menyenangkan hatinya, karena perubahan

nama tidak menunjukkan, kecuali kepada yang lebih bagus.

Sebagian pensyarah kitab Al Masyariq berkata, "Allah
memiliki nama-nama yang bagus. Di dalamnya terdapat pokok dan

cabang." Maksudnya, dari segi pecahan kata. Mereka berkata pula,

"Pokok ini memiliki pula pokok lagi." Maksudnya, dari segi makna.

Pokok daripada pokok-pokok itu adalah dua nama; Allah dan Ar-
Rahman, sebab masing-masing dari keduanya mencakup nama-nama

yang lain seluruhnya. Allah berfirman, ,rt"jt rtL\t ti .ilr r3i3r .tri

(Katakan, 'Serulah Allah atau serulah Ar-Rahmafl. aleh karena itu
tidak ada seorang pun yang diberi nama dengan keduanya. Mengenai

keterangan adanya seseorang diberi nama 'Rahman Yamamah' ini
terjadi karena disandarkan kepada sesuatu.

Hal ini tidaklah menjadi bantahan apa yang dikatakan, karena

maksudnya tidak ada seorang pun memakai nama itu. Bukan mereka

yang memakainya sebagai sifat, sebab ini tidak berkonsekuensi

sebagai nama baginya. Cukup banyak orang diberi gelar 'Al Malik'
dan 'Ar-Rahim' tetapi hal serupa tidak terjadi pada nama 'Ar-
Rahman'. Apabila hal ini sudah jelas maka penisbatan penghambaan

kepada setiap salah satu dari keduanya merupakan hakikat yang

mumi. Maka dari sini tampaklah alasan sehingga ia merupakan nama

paling dicintai.

L

,t
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106. Sabda Nabi SAWr"Berilah Nama dengan Namaku dan

Jangan Memberi Nama Panggilan dengan Nama Panggilanku."

Hal ini dikatakan Anas dari Nabi SAW.

v :rjui cr-)ilt;t% i* q ,y;u) :Jv /rc ? t'P *
,tr,&urt& ,Jw':r'j *Xt ;o'4|J* e *

G;8" t;k
6187.Dari Salim, dari Jabir RA, dia berkata, "Telah fufri. *ut

seorang laki-laki di antara kami, lalu dia memberinya nama Al Qasim.

Mereka berkata, 'Kami tidak akan memberimu nama panggilan

dengannya hingga kami bertanya kepada Nabi SAW'. Beliau

bersabd4 'Berilah nama dengan namalru dan jangan memberi nama

panggilan dmgan nama panggilanht'. "

,*, *a ?,, & rdt I ie i;; t'| i#- i-,v i.t *

6188. Dari Ibnu sirin, * -;*f ffi;;
Abu A1 Qasim SAW bersabdq "Berilah nama dengan namalcu dan

jangan memberi nam panggilan dengan nama panggilanlan-"

l' + ; ,C i4. :Jv ,-rKrlt u"t ";; 
,itt o$r'*

"i'+ 
I :rjui ,s-1t;)r it%?r" q ,W.u) :^*?nt *zt

'&'t #\t .*UttUl';C
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ii'e:s yi ,t-,: il; \t .u 4t ;A .*'ary \j c;,tar

.,#';t +o',li.t ;f ,,Sw

6189. Dari Sufyan, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Al
Munkadir berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata,

"Telah lahir anak seorang laki-laki di antara kami, lalu dia
memamainya Al Qasim. Mereka berkata, 'Kami tidak memberimu

nama panggilan Abu Al Qasim dan tidak menyejukkan matarlu
dengannya'. Dia datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan hal itu
kepadanya. Beliau bersabda, 'Berilah nama anahnu Abdurrahman'."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW "Berilah nama dengan namalru dan
jangan memberi nama panggilan ..."). Kata takannau atau talcnuu

dalam riwayat A1 Kasymihani disebutkan dengan kata tahanuu.

,;$r:, 6O""gan nama panggitanlat). Dalam riwayat Al Ashili

disebutkan dengan kata kanuunatii. Kata knnuunah dan lamyah adalah

satu makna. Iyadh berkata, "Semuanya meriwayatkan pada sejumlah

tempat dengan menggunakan huruf ya'. Makna lamyah dan

definisinya sudah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang

keutamaan pada bab "Kunyah (Nama Panggilan) Nabi SAW."

fl * *Z (Dalam hal ini disebutkan [riwayatJ dari Anas).

Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat terdahulu yang dinukil
dengan sanad yang maushul pada pembahasan tentang jual-beli,

kemudian dalam pembahasan sifat Nabi SAW melalui Humaid, dari

Anas, sama seperti di atas. Di dalamnya terdapat kisah seperti yang

akan disitir, G#4 $k li,!#u: tj7 @erttah nama dengan namaku

dan jangan memberi nama panggilan dengan nama pangilanlat)-

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang itu, lalu
diikuti hadits Abu Hurairah dan hadits Jabir melalui jalur lain. Adapun
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hadits Abu Hurairah, beliau cukupkan pada matan dan lafazhnya sama

seperti hadits Anas. Sedangkan hadits Jabir, maka pada riwayat

pertama dari jalur Salim -Ibnu Abi Al Ja'ad- darinya disebutkan,

'"Telah lahir anak seorang laki-laki di antara kami, lalu dia

memberinya nama Al Qasim. Mereka berkata, 'Kami tidak

memberimu nama panggilan dengannya hingga kami bertanya kepada

Nabi SAW'." Sementara pada riwayat kedua dari Muhammad bin Al
Munkadir disebutkan, "Kami berkata, 'Kami tidak memberimu nalna

panggilan Abu Al Qasim dan tidak membuat matamu sejuk

karenanya'." Perbedaan versi ini dipadukan dengan mengatakan

bahwa sebagian mereka mengucapkan salah satunya dan sebagian lagr

rnengucapkan yang lainnya. Atau dikatakan awatnya mereka menolak

sama sekali namun kemudian mereka memberikan solusi dengan

bertanya kepada Nabi SAW. Pada riwayat pertama dikatakan pul4

"Beliau bersabda, 'Berilah nama dengan namalu dan iangan beri

nama panggilan dengan nama panggilanlat'.0' Lalu pada riwayat

kedua disebutkan, "Berilah nama. anahnu dengan nama

Abdurrahman." Kedua versi ini dikompromikan dengan mengatakan

masing-masing dari periwayat menyebutkan apa yang tidak

disebuktan oleh periwayat lainnya.

Imam An-Nawawi berkata, "ACa tiga pendapat ulama tentang

memakai nama panggilan 'Abu Al Qasim'. Pertama, melarang secara

mutlak, baik yang menggunakan nama pangiilan tersebut Muhammad

atau lainnya. Pendapat ini dinukil dari Imam Asy-Syaf i. Kedua,

memboletrkan secaxa mutlak. Menurut pendapat ini larangan khusus

berlaku di saat Nabi SAW masih hidup. Ketiga, tidak diperbolehkan

bagi yang namanya Muhammad, tetapi diperbolehkan bag selainnya'"

Ar-Raf i berkata, "sangat mungkin pendapat terakhir inilah yang

lebih benar, karena manusia melakukannya dari masa ke masa tanpa

ada pengingkaran."

An-Nawawi berkata, "Hal ini menyelisihi makna zhahtt hadits.

Adapun apa yang telah disepakati menguatkan pendapat kedua.

672 _ FATHUL BAARI



Seakan-akan dalilmereka adalah hadits Anas yang telah disitir, ok 'dii

i,ioi *t',>;ii,gr,uir u.f U,J*-:lr-r'g; ,9ilt e &, #?otu-I-
,& tt3i 11 oe-u;fjl:, ,Jut ,:O.,bl lsesungguhnya Nabi SAW berada

di pasar, lalu beliau mendengar seseorang berknta, "Wahai Abu Al
Qasim." Beliau menoleh kepadanya, tetapi laki-laki itu berkata,
"Bukan engkau yang aku maksud." Maka beliau bersabda, "Berilah
nama dengan namalru dan jangan memberi nama panggilan dengan

nama panggilanku".)." Dia melanjutkan, "Mereka memahami dari
larangan ini khusus pada masa hidup Nabi SAW dengan sebab

tersebut, dan larangan itu hilang dengan sendirinya setelah beliau
wafat."

Sebab yang dikatakan ini tercantum dalam ?,rtab Ash-Shahih.
Tidaklah pemilik pandangan itu keluar dari makna zhahir hadits
kecuali berdasarkan dalil. Di antara perkara yang patut kami sitir di
tempat ini bahwa An-Nawawi menyebutkan pendapat ketiga dengan
sedikit terbalik. Dia berkat4 "Tidak diperbolehkan bagi yang bernama
Mahmud dan boleh bagi selainnya." Namun, pendapat ini tidak
diketahui dikatakan oleh siapa pun. Bahkan ia hanya kesalahan saat

penulisan. Imam An-Nawawi menyebutkan ketiga pendapat itu dalam
kitab Al Adzkar menurut versi yang benar. Demikian pula dalam
riwayat Ar-Rafi'i. As-Subki memberikan tanggapan bahwa An-
Nawawi telah meralat pendapat yang tidak memperbolehkan secara

mutlak. Hal ini dia dasarkan kepada pemyataan An-Nawawi dalam
pengantar kitab Al Minhaj, dia berkat4 "Al Muharrar karya Al Imam
Abu Al Qasim Ar-Raf i." Padahal mungkin saja An-Nawawi
mengatakan 'karya Al Imam Ar-Raf i' atau menyebutkan namanya
saja, tanpa harus memberinya nama panggilan yang terlarang menurut
sang Imam. Tetapi tanggapan ini saya jawab, kemungkinan dia
mengisyaratkan dengan hal itu bahwa Ar-Raf i memilih pendapat
yang membolehkan, atau Ar-Raf i masyhur dengan nama pangilan
tersebut. Barangsiapayangtelah masyhur dengan sesuatu, maka tidak
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hadits Abu Hurairah, beliau cukupkan padamatan dan lafazhnya salna

seperti hadits Anas. Sedangkan hadits Jabir, maka pada riwayat

pertama dari jalur Salim -Ibnu Abi Al Ja'ad- darinya disebutkan,

"Telah lahir anak seorang laki-laki di antara kami, lalu dia

memberinya nama Al Qasim. Mereka berkat4 'Kami tidak

memberimu nama panggilan dengannya hingga karni bertanya kepada

Nabi SAW'." Sementara pada riwayat kedua dari Muhammad bin Al
Munkadir disebutkan, "Kami berkata, 'Kami tidak memberimu nilma

pangglan Abu Al Qasim dan tidak membuat matamu sejuk

karenanya'." Perbedaan versi ini dipadukan dengan mengatakan

bahwa sebagian mereka mengucapkan salah satunya dan sebagian lagi

mengucapkan yang lainnya. Atau dikatakan awalnya mereka menolak

sama sekali namun kemudian mereka memberikan solusi dengan

bertanya kepada Nabi SAW. Pada riwayat pertama dikatakan pula,

"Beliau bersabda, 'Berilah nama dengan namalru dan jangan beri

nama panggilan dengan nama panggilanlat'." Lalu pada riwayat

kedua disebutkan, "Berilah nama analernu dengan nama

Abdunahman." Kedlua versi ini dikompromikan dengan mengatakan

masing-masing dari periwayat menyebutkan apa yang tidak

disebuktan oleh periwayat lainnya.

Imam An-Nawawi berkata, "Ada tiga pendapat ulama tentang

memakai nama panggilan 'Abu Al Qasinc'. Pertama, melarang secara

mutlak, baik yang menggunakan nilma pangiilan tersebut Muhammad

atau lainnya. Pendapat ini dinukil dari Imarn Asy-Syaf i. Kedua,

membolehkan secara mutlak. Menurut pendapat ini larangan t&usus

berlaku di saat Nabi SAW masih hidup. Ketiga, tidak diperbolehkan

bagi yang namanya Muharrmad, tetapi diperbolehkan bagr selairurya."

Ar-Rafi'i berkatq "sangat mungkin pendapat terakhir inilah yang

lebih benar, karena manusia melakukannya dari masa ke masa tanpa

ada pengingkaran."

An-Nawawi berkata, "Hal ini menyelisihi makna zhahtr hadits.

Adapun apa yang telah disepakati menguatkan pendapat kedua.
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terlarang memperkenalkannya dengan hal itu. Jika bukan dengan

maksud ini, maka tidak diperbolehkan.

Pendapat pertama adalah madzhab Azh-Zhahii. Sebagian

mereka jusru berlebihan dan berkata, "Seseorang tidak boleh memberi

nama anaknya dengan nama Al Qasim agar dia tidak dipanggil Abu

Al Qasim." Kemudian Ath-Thabari menyebutkan pendapat keempat,

yaitu melarang menggunakan nama 'Muhammad' secara mutlak.

Begitu pula menggunakan nama panggilan 'Abu Al Qasim' secara

mutlak. Kemudian dia mengutip melalui jalur Salim bin Abi Al Ja'd,

"l}mar menulis, 'Janganlah seseorang memberi nama dengan nama

Nabi'." Lalu dia berdalil menguatkan para pendukung pendapat ini
dengan hadits Al Hakam bin Athiyah, dari Tsabit, dari Anas, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW, ;$fi" "j iU $H (Mereka

menamatnya 'Muhammad' lalu mereka melalcnatnya). Ia adalah hadits

yang diriwayatkan Al Bazzar dan Abu Ya'la dengan sanad yang

lematr. Iyadh berkat4 "Pendapat lebih tepat bahwa Umar melakukan

hal itu dalam rangka mengagungkan nama Nabi SAW agar tidak

direndahkan. Dia mendengar seseorang berkata kepada Muhammad

bin Zud bin Al Khaththab, 'Wahai Muhammad, semoga Allah
melakukan ini dan itu kepadamu', maka Umar memanggilnya dan

berkata, 'Aku tidak ingin melihat seseorang mencaci-maki Rasulullah

SAW dengan sebab engkau', lalu beliau merubatr nama orang itu."
Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ath-Thabarani meriwayatkan dari

Abdunahman bin Ibnu Abu Lailq "(Jmar melihat kepada Ibnu Abdul
Hamid dan namanya adalah 'Muhammad'. Sementara saat itu ada

seseorang berkata kepadanya, 'Semoga Allah melakukan ini dan itu

terhadapmu wahai Muhammad'. Uamr mengirim utusan kepada Ibnu

Zaid bin Al Khaththab untuk mengatakan 'Aku tidak ingin melihat

Rasulullah SAW dicaci-maki dengan sebab engkau', lalu dia

menamainya Abdurrahman. Kemudian dia mengirim utusan kepada

anak-anak Thalhah 
-yang 

berjumlah tujuh orang- agar merubah

nama-nama mereka, maka Muhammad -anak 
tertua di antaru
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mereka- berkata kepada lJmar, 'Sesungguhnya Nabi SAW yang

memberiku nama Muhammad'. Beliau berkata, 'Berdirilah tidak ada

jalan untuk kamu'." Hal ini menunjukkkan Umar telah meralat

pandangarurya. Ulama yang lain menyebutkan pendapat kelima, yaitu

melarang secara mutlak pada masa Nabi SAW hidup dan memberi

perincian sesudah beliau SAW wafat, yakni barangsiapa ruImanya

Muhammad atau Ahmad maka tidak boleh menggunakan nama

panggilan Abu Al Qasim, tetapi yang memiliki nama selain itu
diperbolehkan.

Di sana terdapat keterangan yang menguatkan pendapat ketiga

yang dipilih Ar-Raf i dan dinyatakan lemah oleh An-Nawawi.

Keterangan yang dimaksud diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud serta

dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi dan dinyatakan shahift oleh Ibnu

Hibban, melalui jalur Abu Az-Zubair, dari Jabir, ,t, i! #'ri
Su, o..;-'.)t €;8". 6t ,fl ,#". ,#- (Barangsiapa memberi nama

dengan namalru maka jangan memakai nama panggilan dengan nama

panggilanlat. Barangsiapa memakai nama panggilan dengan nama

panggilanku maka jangan memberi nama dengan namalat).Ini adalah

redaksi riwayat Ahmad dan Abu Daud melalui Hisyam Ad-Dastuwa'i
dari Abu Az-Zttbar. Adapun redaksi riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu

Hibban dari Husain bin Al Waqid, dari Abu Az-Zubar adalah, til

g) | P ')'i g. # ti, €, t&3 ,)t €. '# (Apabila kamu memberi

nama dengan namaku maka jangan menggunakan nama panggilanlat

dan bila kamu memakai nama panggilanlu maka jangan memberi

nama dengan namalal. Abu Daud berkata, "Diriwayatkan Ats-Tsauri

dari Ibnu Juraij sama seperti riwayat Hisyam. Lalu diriwayatkan
Ma'qil dari Abu Az-Zubair, sama seperti riwayat Ibnu Sirin dari Abu
Hurairah." Beliau berkata pula, "Diriwayatkan Muhammad bin Ajlan
dari bapaknya, dat', Abu Hurairah sama seperti riwayat Ibnu Az-
Zubair."



Saya (Ibnu Hajar) katakan, diriwayatkan pula oleh Imam

Buk*rari dengan sanad yang maushal di kitab Al Adab Al Muftad dan

Abu Ya'la dengan redaksai, #t ,fi ,y.t3i#n | (Jangan kamu

mengampulkan antara namalru dan nama panggilanlat). At-Tirmidzi

meriwayatkan daxi Al-Laits, darinya dengan redaksi, ht ,p u"3r Lt

,tt uf:t +ii il' ;,iit, -fi ui ,,Sri: y-:kt *.*,,,;fr.'g- iti ,-#'p:t *
(Sesungguhnya Nabi SAW melarang mengumpulknn antara namanya

dan nama pangiilannya. Beliau bersabda, "Aht Abu Al Qasim, Allah

memberi dan alru membagi".). Abu Daud berkata, "Terjadi perbedaan

pada Abdurratrman bin Abi Amrah dan pada Abu Zur'atr bin Amr
serta Musa bin Yasar dari Abu Hurairah dalam dua versi." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, hadits Ibnu Abi Amrah diriwayatkan Ahmad dan Ibnu

Abi Syaibah melalui jalumya dari pamannya,ymg dinisbatkan kepada

Nabi SAW, g-*i gt u. 1i:iri 1 (Jangan lumu mengumpulkan

antara namaku dan nama panggilanht). Ath-Thabarani meriwayatkan

dari hadits Muhammad bin Fadhalah, dia berkata, "Rasulullah SAW

datang ke Madinatr dan aku berusia sekitar dua pekan. Aku dibawa

kepada beliau, lalu beliau mengusap kepalaku dan bersabdy'Berilah
dia nama seperti namaht dan jangan beri dia nama panggilan seperti

nama panggilantz'." Sedangkan riwayat Abu Zrn'ah dinukil Abu

Ya'la dengan redaksi, ,e ,# y, it, # U (Barangsiapa

memakai namaht maka jangan rnenggunalan nama panggilanfu).

Adapun madzhab yang kedua didukung dalil yang

diriwayatkan Imam Bukhari dalam trtab Al Adab Al Mufrad, l+bt
Daud, dan Ibnu Majah, serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim, dari

hadits Ali dia berkata, |!q\u. #t'{t'j,fr b d|$)bt !, l*; [ ,Lli

ie ,Jtl \',r"#". {Sli 6*u berkata, 'Wahai Rasulullah, jika anakJat

lahir sesudahmu, apakah aku boleh memberinya nama dengan

namamu dan nama panggilanmu?' B,eliau menjawab, 'Ya'.). Dalam

sebagian jalurnya disebutkan, Frtii' (: ggi r1,i;3 1tai (Dia
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memberilil nama Muhammad dan memberilu nama panggilan Abu Al

Qasim). Itu adalah keringanan dari Nabi SAW untuk Ali bin Abi

Thalib. Kami mengutip keringanan ini dalam Y,ttab Amali Al Jauhari.

Ibnu Asakir meriwayatkannya dalam biografi nabi melalui jalumya

dan sanadnyakuat. Ath-Thabari berkata, "Pembolehan hal itu kepada

Ali dan perbuatan Ali memberi nama panggilan anaknya Abu A1

Qasim, memberi isyarat bahwa larangan itu dalam konteks makruh

dan bukan haram." Dia berkata, "sekiranya hal itu haram tentu para

sahabat menginkarinya, dan mereka tidak akan membiarkannya

memberi ruIma panggilan anaknya Abu A1 Qasim. Hal ini

menunjuk&an mereka memahami larangan itu dalam konteks

makruh." Hal ini ditanggapi bahwa persoalan tidak terbatas pada apa

yang dia katakan. Barangkali mereka mengetahui adanya keringanan

bagi Ali dalam hal itu seperti pada sebagian jalurnya. Atau mereka

memahami larangan itu khusus pada masa Nabi SAW masih hidup.

Pandangan ini lebih kuat karena sebagian sahabat memberi nama

anaknya dengan nama Muhammad dan nama panggilan Abu Al

Qasim. Sahabat ini adalatr Abu Thalhah bin Ubaidillah. Ath-Thabarani

menegaskan bahwa Nabi SAW yang memberinya nama panggilan

seperti itu. Dia mengutip keterangan itu dari Isa bin Thalhah, dari

perempuan sepersusuan dengan Muhammad bin Thalhah. Demikian

pula dikatakan sehubungan nama panggilan 'Abu Al Qasim' bagi

semua yang bernama Muhammad dari anak-anak Abu Bakar, Sa'ad,

Ja'far bin Abi Thalib, Abdunahman bin Auf, Hathib bin Abi Balta'ah,

dan Al Asy'ats bin Qais. Dipatrami pula bahwa bapak-bapak mereka

memberi namapanggilan mereka seperti itu.

Iyadh berkata, "hdlah pendapat mayoritas ulama salaf dan

k*ralaf serta para ahli fikin. *dupy riwayat Abu Daud dari hadits

Aisyah, dia berkata , t|-'dtit Pt * *t d* *t ,Sy": 4i?;r crie

6 

")t$ 
"U; 

tk ,tf; 4 Sit gat 6.1 '** ) $1;i ojt t*, ;t *\t'Jt")

# ??3 ,ft ,yl 6ir Tsesungguhnya seorang perempuan berkata,

'Wahai Rasulullah, sesungguhnya alu memberi nama anaklw dengan

FATHUL BAARI _ 577



nama Muhammad, dan alat memberinya nama panggilan Abu Al

Qasim, lalu diceritakan kepadalru bahwa engknu tidak menyukainya,

maka beliau bersabda, 'Apakah yang menghalalkan namalcu dan

mengharamlrnn nama panggilanku?'), maka Ath-Thabarani

menyebutkan dalam kitab Al Ausath, sesungguhnya Muhammad bin
Imran A1 Hajabi menyendiri dalam meriwayatkannya dari Shafiyah

binti Syaibah. Sedangkan Muhammad yang disebutkan itu seorang

periwayat yang majhal (tidak diketahui). Kalaupun dikatakan hadits

itu akurat tetap tidak ada dalil yang menunjukkan pembolehan secara

mutlak, sebab ada kemungkinan terjadi sebelum ada larangan."

Ringkasnya, pendapat paling netral adalah yang memberi perincian

dan paling akhir dinukil meski cukup ganjil. Syaiktr Abu Muhammad

bin Abi Jamrah berkata setelah mengisyaratkan kepada keunggulan

pendapat ketiga dari segi pembolehan, "r{,kan tetapi yang lebih utama

adalah mengambil pendapat pertama, karena ia lebih terbebas dari

tanggung j awab dan lebih menunjukkan pengagungan. "

107. Nama' Haut' (Kasar)

iai"t * *ft Jyie I;lLl yJ ,r ,J,St it *|s;'!t ,r
c:,t frl v 'i6 JA" Ui :JG .lo7 ,Ju rcl-l,I,r c ,,.ru; &:

.3J:. t:itr=Jlt t) 6 ,,$.!t'i.t'Jv .c.f *(".",

|t? t:3,L ,i6 -o)tp 'ut $- !;4 irl

t+. irL,f yi * #t;.t,f "U;!l f "#Gi o$lSt

6190. Dart Az-Zuhri, dari *r, O, tutoruyyut, a*i trput rryu,

sesungguhnya bapaknya datang kepada Nabi SAW, lalu beliau

berkata, "Siapa namamu? " Dia berkata, "Hazn." Beliau bersabda,

"Engkau Sahl." Dia berkata, "Aku tidak merubah nama yang telah
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diberikan bapakku." Ibnu Al Musayyab berkata, "Maka kekasaran

terus berlangsung pada kami sesudah itu."

Ali bin Abdullah dan Matrmud -yakni Ibnu Ghailan-
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdunazzaq

menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari

Az-Ztrhi, dari Ibnu Al Musayyab, dari bapaknya, dari kakeknya...

sama seperti di atas.

Keteransan Hadits:

Hazn, artinya tanah yang keras, lawan dari sahl (gembur).

Kata ini digunakan juga untuk akhlak. Dikatakan, 'fii khuluqihi

Ituzunah', artinya dalam akhlaknya terdapat sifat keras dan kasar.

,--:;jr i) f (Dari Ibnu Al Musayyab). Dia adalah Sa'id bin

Al Musayyab. Demikian disebutkan Imam Ahmad dalam riwayatnya
dari Abdunazzaq. Begitu pula dikatakan Mahmud bin Ghailan dan

Ahmad bin Shalih serta selain keduanya.

iE eS,i bi gj fi @arr bapalcnya, bahwa bapaknya datang).

Demikian diriwayatkan Ishaq bin An-Nadhr dari Abdurrazzaq. Dia
diikuti Ahmad dari Abdunazzaq, dan dalam riwayatnya disebutkan,

"Dari bapaknya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda ke,pada

kakeknya." Begitu pula diriwayatkan Ibnu Hibban melalui
Muhammad bin Abi As-Sari, dari Abdunazzaq. Imam Bukfiad
mengutipnya dari Uqbah dari Mahmud bin Ghailan dan Ali bin
Abdullah, keduanya dari Abdurrazzaq, dan mereka berkata, "Dari
bapaknya dari kakeknya." Begitu pula diriwayatkan Abu Daud dari
Ahmad bin Shalih dan Al Ismaili melalui jalur Ishaq bin Adh-Dhaif,
keduanya dari Abdunzzaq, dan di dalamnya disebutkan, 'D?ri
kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya." Perbedaan pada

Abdtxrazzaq memungkinkan hadits ini berasal dari Al Musayyab bin
Hazn menurut versi pertama, atau dari Hazn bin Abu Wahab menurut

versi kedua. Al Humaidi -mengikuti Abu Mas'ud- berpaling dari
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riwayat kedua dan dia menggolongkannya sebagai hadits Al
Musayyab. Adapun Al Kullabadzi menegaskan bahwa hadits ini
berasal dari Hazn. Inilah yang patut dijadikan pegangan karena

tambahan dari periwayat tsiqah (terpercaya) diterima terutama di

antara mereka Ibnu Al Madini.

# Ul )G l\ehau bersabda, "Engkau Sahl"). Dalam riwayat

Al Ismaili dari Mahmud bin Ghailan dan dari Ishaq bin Adh-Dhaif,

semuanya berkata, ",5+''O;;y'j, (Bahkan namamu SahI).

t;'l -{oi | (Atil tidak merubah nama). Dalam riwayat Ahmad

bin Shalih disebutkan, ',#s Ai ,fd.Jrt I'Jrt (Oia berkata, 'Tidak,

sahl [gemburJ diinjak-injak dan diremehkan). Keduanya

dikompromikan bahwa dia mengucapkan kedua kalimat itu, lalu setiap

periwayat menukil apa yang tidak dinukil oleh periwayat lainnya.

rU. qrJii, UirS Ui (Maka sifat kasar terus berlangsung pada

kami sesudah itu). Dalam riwayat Ahmad bin Shalih disebutkan ,'ri!b5
'Ut7 eidJ. t*:, 'oli 6*" menduga dia akan ditimpa kekasaran

sesudah itu).

or,? i.t $ t$t,ilr .rF n ,P $:r, @li bin Abdullah dan

Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami). Demikian

disebutkan kebanyakan periwayat. Namun kata 'Mahmud' tidak

terdapat dalam riwayat Al Ashili dari Abu Ahmad Al Jurjani. Al
trsmaili meriwayatkannya dari Al Haitsam bin Khalaf dari Mahmud

bin Ghailan seperti dikatakan Imam Bukhari dan lafazhnya seperti

yang telah saya sebutkan. Abu Nu'aim meriwayatkannya dari Abu

Ahmad Al Ghithdfi dari Al Haitsam, dan dia berkata dalam sanad-

nya, "Dari bapaknya sesungguhnya bapaknya mendatangi beliau."

Tetapi yang menjadi dasar adalah perkataan Al Ismaili.

Ibnu Baththal berkata, "Di sini terdapat keterangan bahwa

perintah memperbagus nama dan merubah kepada yang lebih baik
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tidak wajib." Hal ini akan disebutkan pada bab berikutrya. Ibnu At-
Tin berkat4 'Makna perkataan Ibnu Al Musayyab, 'Maka kekasaran
terus berlangsung pada kami', yakni meluasnya2 kemudahan pada apa
yang mereka inginkan." Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya kekasaran
dalam akhlak mereka. Hanya saja sa'id menceritakan perkara ini
didasari sikap marah karena Allah." Ulama selainnya berkata, .,Dia

mengisyaratkan sikap kasar yang terus ada dalam akhlak mereka."
Para ahli nasab menyebutkan bahwa pada anaknya terdapat akhlak
yang kurang bagus dan ini cukup dikenal hampir-hampir tak pernah
hilang dari mereka.

Catatan

Al Karmani berkata di tempat ini, "Mereka berkata, tak ada
yang meriwayatkan dari Al Musayyab bin Hazn -{ia dan bapaknya
sama-sama sahabat- selain anaknya bernama Sa,id bin Al
Musayyab. Ini menyelisihi yang masyhur bahwa termasuk kriteria
Imam Bukfiari adalah tidak meriwayatkan dari seseorang yang tidak
dinukil darinya kecuali oleh satu periwayat.,, Saya (Ibnu Hajar)
katakan, hal yang masyhur ini justru kembali kepada pendapat ganjil
Al Karmani, sebab tidak ada yang menyebarkan perkara itu selain Al
Hakim dan orang-orang yang mengikuti perkataannya. Adapun para
peneliti tidak memasukkannya sebagai kriteria bagi Imam Bukhari.
Alasan mereka karena ia tidak dinukil dari perkataan Imam Bukhari
secara tekstual. Sementara ditemukan bahwa Imam Bukhari justru
menyelisihinya pada sejumlah tempat. Di antara, "Ini si fulan
dijadikan pegangan." Saya telah mengulas masarah ini dalam kitab
An-Nakat Ala ulum Al Hadits. Kalau pun syarat itu diterima, maka
jawabannya untuk persoalan di tempat ini adalah; kriteria yang
dimaksud hanya berlaku pada selain sahabat. Adapun pada satrabat
maka semuanya amanah dalam menyampaikan riwayat sehingga tidak
seorang pun di antara mereka dikatakan majhul (tidak diketahui)

2 Barangkali yang dimaksud tidak adanya kemudahan.
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setelah terbukti dirinya adalah sahabat. Kalaupun hal itu terdapat pada

perkataan sebagian ulama, maka ia adalah pendapat yang lemah.

Mereka yang mengklaim hal tersebut termasuk kriteria bagi Imam

Bukhari, maka perlu mengajukan jawaban untuk tempat-tempat lain,

dimana Imam Bul*Iari menyelisihi kriteria yang dimaksud.

108. Merubah Nama Menjadi yang Lebih Baik

*i *?\t -* Ct J\*.-t ,il / )#L:'J :$ ,fu *
-';,l, J:"'4tW,Up #i';i, i; Jrx;b; i-r)'e

& 4t# u'J;-$ iur#i l;G,i:i-e.:'4'*')
t'uJ*st ui ,Jw *3 * \t * Ut'ot;Ltt *': -'?tt

nt )

:JE ..r>ti :Ju ti-l,-Lr 6 :JG .it Ji, t|- iW ,Pl I ,l*
,.ortl.
.-.,*u )i';it% .)#t *l"SJ't

6191. Dari Sahal, dia berkata, "Didatangkan Al Mundzir bin

Abi Usaid kepada Nabi SAW ketika lahir. Beliau SAW

meletakkannya di pahanya --dan Abu Usaid sedang duduk- lalu

Nabi SAW dialihkan perhatiannya oleh sesuatu di hadapannya. Maka

Abu Usaid memerintahkan agar anaknya diambil dari paha Nabi

SAW. Ketika Nabi SAW menyadarinya, maka beliau bertanya, 'Di

nnana bayi tadi? 'Abu Usaid berkata, 'Kami telah memulangkannya

wahai Rasulullah?' Beliau bertanya, 'Siapa namanya'. Dia berkata,

'Fulan'. Beliau bersabda, 'Akan tetapi namanya adalah Mundzir'.

Maka dia pun memberinya nama Mundzir sejak hari itu."
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otr ;4i ol i;; o) ; *t, oj r d; o..i / :w *
& ,lLht ,v at Jy at% t{r ,;j M ,;:;. fi.:"r

6192. Dari Atha' bin Abu Maimunah, dari Abu Rafi', dari Abu
Hurairah, sesungguhnya Zainab tadinya bernama Barrah, maka

dikatakan, "Dia mensucikan dirinya." Lalu Rasulullah SAW
memberinya nama Zarnab.

,#it ,.;. ,).*:" ,j'.5; :)v aZ, ; ,? it r*At * dV'/'/ Lt 
, ,.' oc :Jui *, * \t * dr ,* ?* tr; ir; rr ;:";

at i'*,(t c ,iu Jit ui'[ ,)G .L'y. et,iu rc,tl*,r

X. ?r-Jlt q'dt) $,#t ir.t )s cj *,t;
6193. Dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, dia berkata:

Aku duduk di samping Sa'id bin Al Musayyab, maka dia
menceritakan kepadaku bahwa kakeknya Hazrr datang kepada Nabi
SAW, beliau pun bertanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab,
"Hazn." Beliau bersabda, "Bahkan engkau Sahl." Dia berkata, "Aku
tidak merubah nama yang diberikan bapakku kepadaku." Ibnu Al
Musayyab berkata, "Maka kekasaran terus berlangsung pada kami
sejak saat itu."

Keterangan Hadits:

(Bab merubah nama kepada nama yang lebih baik). Judul bab
ini disarikan dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dari riwayat mursal
urwah,'+',#i'i 6 St'i? #t ?t'd rit *i * ?nt S* o;tr otr

.+-)
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(apabila Nabi SAW mendengar nama yang buruk, maka beliau

merubahnya kepada yang lebih bagus dartnya). Riwayat ini dinukil

At-Tirmidzi melalui sanad maushul dari jalur lain dari Hisyam dengan

menyebutkan Aisyah. Selanjutnya Imam Bukhari mengutip tiga

hadits, yaitu:

Pertarna, hadits Sahal bin Sa'ad tentang pemberian nalna

kapada Al Mundzir bin Abi Usaid.

'rJ)'e Pi {" irr' .;ia d, a\*t u )#urg.l piaatangtran

Al Mundzir bin Abi Usaid kepada Nabi SAW ketika dilahirkan). Abu

Usaid adalah seorang sahabat yang masyhtu. Dia memiliki beberapa

hadits dalam kitab Shahih Bukhari. Tentang anaknya ini sudah

disebutkan pada pembahasan shalat berjamaah. Telah dinukil pula

riwayatnya dari bapaknya pada pembahasan tentang talak. Biasanya

para sahabat jika anaknya lahir maka dibawa kepada Nabi SAW untuk

dilahrkan tahnik serta didoakan keberkahan.

ol;i ,{" '^rbi (Beliau meletakkannya di atas pahanya).

Maksudnya, untuk memuliakannya.

{:4 ;;. :e:.Pt *o }tt ,*'4, g\t (Lalu Nabi sAW diatihkan

perhatiannya oleh sesuatu di hadapannya). Maksudnya, beliau

disibukkan oleh sesuatu. Segala sesuatu yang menyibukkanmu berarti

telah memalingkan perhatianmu dari selainnya.

Pj * ar & ,rlt 'Ot;i;ti (Nabi SAW menyadarinya).

Maksudnya, selesai apa yang menyibukkannya, lalu beliau tidak

melihat bayr itu di pahanya, maka beliau pun menanyakan

keberadaannya.

iqi (Kami memulangkannya). Maksudnya, kami

mengembalikannya ke rumahnya.

0)d i6 9&:.! 6 (Siapa namanya? Dia meniawab, 'Fulan').

Saya belum menemukan keterangan tegas tentang namanya. Seakan-
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akan dia telah memberi nama yang kurang bagus sehingga tidak
disebutkannya. Atau mungkin dia menyebutkan namun sebagian
periwayat lupa.

,+Xj' .r.".1,1 ,#, @kan tetapi namanya Al Mundzir).

Maksudnya, nama yang engkau berikan ini tidak layak untuknya,
bahkan dia adalah Al Mundzir. Ad-Dawudi berkata, .Nabi SAW
memberinya nama Al Mundzir (pemberi peringatan) sebagai
ungkapan optimis agar si anak memiliki ilmu yang digunakannya
memberi peringatan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sudah disebutkan pada pembahasan
tentang peperangan bahwa dia diberi nama Al Mundzir, karena
mengikuti Al Mundzir bin Amr As-Sa'idi Al Khazraji, seorang
sahabat masyhur dari marga Abu Usaid.

Kedua, hadits Abu Hurairah tentang penggantian n:rma zainab
yang sebelumnya bernama Barrah.

-. ro, I "e5_# ql U. ,W (Atha' bin Abi Maimunah). Dia adalah lbnu

Hilal maula Anas. Abu Rafi' yang disebutkan dalam sanad hadits ini
adalatr Nufai' Ash-Shani'.

ai. $,1'O,k q::'ol l\on o Zainab namanya adalah Barrah).

Demikian disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far - Ghundar-
dari Syu'batr, dan disepakati oleh sejumlah periwayat lainnya. Namun,
Amr bin Marzuq meriwayatkan dari Syu'bah, melalui sanad yang
sama, dari Abu Hurairah, "Adapun namanya adalatr Maimunah
Barrah." Imam Bukhari meriwayatkannya dalam krtab Ar Adab Al
Mufrad darinya, tetapi yang meriwayatkan versi pertama lebih
banyak. zainab yang dimaksud adalah binti Jahsy atau binti Abu
Salamah. zainab binti Jahsy adalah istri Nabi sAw dan yang kedua
adalah anak tirinya. Masing-masing dari keduanya awalnya bemama
Barah, lalu Nabi sAw merubahnya. Demikian dikatakan Ibnu Abdil
Barr. Kisah zainab binti Jahsy diriwayatkan Imam Muslim dan Abu
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Daud disela-sela hadits daiZainab binti Ummu Salamah, dia berkata,
'i, ,y\l;f nr by"S*tt;'it :{t * ii,' .p U, ,sAt:i.t#
'6: ai; ,Jrl tqJ;J 6 tj$ & f,qn diberi nama Baruah [orang

baikJ, maka Nabi SAW bersabda, "Jangan kalian mensuciknn diri-diri
kalian, sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang berbuat baik di
antara lalian." Mereka berkata, "Nama apa yang kami berikan

kepadanya?" Beliau bersabda, "Berilah dia nama Zainab".). Dalam

sebagian riwayat Muslim disebutkan , a7. fr I '*-": gt itS i
(Awalnya nama Zainab binti Jahsy adalah Banah). Ad-Daruquthni

menyebutkan dalam kttab Al Mu'talaf melalui sanad yang lemah, '.:lf

i '$ 
,6:a;b i;t'ttri ,:^ft y ;:j. ,?\ itt 'Ji: [ ,Ljri fr 4 *;

tir, ,y ';i ';;,aa "p+ '$'#j ,W;,J,;i b ,-,u, ^Si t.rJ..J. otl

(Sesungguhnya Zainab binti Jahsy berkata, "Wahai Rasulullah,

namalru Batah, sekiranya engluu merubahnya, karena Barrah
adalah kecil." Beliau bersabda, "Sekiranya dia seorang muslim

niscaya alat beri salah satu dari nama-namanya, tetapi dia Jahsy, dan

Jahsy lebih besar daripada Barrah".), Perkara serupa teq'adi pula

pada Juwairiyah binti Al Harits (Ummul Mukminin). Diriwayatkan
trmam Muslim, Abu Daud, dan Bukhari dalam htab Al Adab Al
Mufrad dari Ibnu Abbas, beliau berkata, 'T.Iama Juwairiyah binti Al
Harits adalah Barrah, maka Rasulullatr SAW merubahnya dan

menamainya Juwairiyyah. Beliau tidak suka dikatakan 'keluar dari sisi

Barratr'."

6 ,i'i ,W (Dikatakan, "Dia mensucikan dirinya").

Maksudnya, karena kata 'barrah' diarnbil dari kata 'al birr'

ftebaikan). Pada kisatr Juwairiyah disebutkan, "Beliau tidak suka

dikatakan keluar dari sisi Barrah." Sedangkan pada kisatr Zunab

disebutkan, 'Allah lebih tatru siapa yang berbuat baik di antara

kalian."
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Ketiga, hadits Al Musayyab bin Hazn tentang kedatangan
bapaknya kepada Nabi SAW. Imam Bukfiari meriwayatkan hadits ini
dari Ibrahim bin Musa, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Abdul
Hamid bin Jubair bin Syaibah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari
bapalarya. Hisyam yang dimaksud Ibnu Yusuf. Abdul Hamid bin
Jubair bin Abi Syaibah adalah lbnu Utsman Al Hajabi.

tf i:tt i,f e"r;! (Beliau menceritakan kepadalru

sesungguhnya lukelcnya Hazn). Demikian Sa'id menyebutkan hadits

ini secara mursal ketika menceritakannya kepada Abdul Hamid.
Namun, ketika dia menceritakan kepada Az-Zthi, dia menyebutkan
sanad lengkap dari bapaknya seperti telah dijelaskan pada bab

sebelumnya. Ini sesuai kaidah Imam Syaf i bahwa hadits mursal jika
disebutkan dengan sanad yang maushul melalui jalur lain, maka
keotentikannya menjadi jelas. Adapun kaidah lmam Bukhari bahwa
perbedaan tentang suatu hadits apakah mursal atat maushul tidak
menjadi cacat bagi riwayat maushul selama yang menukilnya lebih
hapal daripada yang menukil riwayat mursal, seperti di tempat ini
bahwa Az-Zuhi lebih hapal daripada Abdul Hamid.

Ath-Thabari berkata, "Tidak patut memberi nama dengan

nama yang buruk maknanya, tidak pula nama yang menunjukkan
penyucian diri, atau nama yang mengandung celaan." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, bagian ketiga lebih khusus daripada bagian pertama.
Dia berkata, "Meskipun nama itu hanya untuk mengenal diri
seseorang dan tidak dimaksudkan hakikat sifatnya, tetapi tidak
disukainya memberi nama dengan narna yang buruk adalah agar
jangan sampai orang yang mendengar nama itu mengira bahwa ia
merupakan sifat bagi yang memiliki nama. Oleh karena itu, Rasulullah
SAW biasa merubah nama yang jika pemiliknya dipanggil dengan

menyebut nama itu akan terlintas dalam benak orang yang
mendengarnya bahwa sifat yang ada dalam nirma itu sama seperti

orangnya." Dia berkata pula, "Rasulullah SAW telah merubah
sejumlah naqa tetapi nama-nama yang dirubah itu bukan berarti tidak
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boleh dipakai, tetapi perubahan atas dasar pilihan." Dia berkata, "Atas

dasar itu kaum muslimin memperbolehkan seseorang yang buruk

dengan menggunakan nama 'Hasan' (bagus) dan orang rusak

menggunakan nama 'shalih' (orang saleh). Dalam hal ini, Nabi SAW

tidak mengharuskan Hazn -ketika menolak merubah nilmanya menjadi

Sahl- agar melakukannya. Sekiranya perkara ini adalah keharusan

tentu Nabi SAW tidak akan membiarkannya mengatakan, 'Aku tidak

akan merubah nama yang diberikan bapakku'."

Sementara itu telah disebutkan perintah untuk memakai nama

yang bagus. Perintah ini tercantum dalam riwayat Abu Daud dan

dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Ad-Darda', yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW , ,t7L12 Ei.J;\ irqr iy- o:*'ti 6l
V"Ai t*$ ,5r.W (Sesungguhnya knlian dipanggil pada hari

kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak

kalian. Makn perbaguslah nama-nama kalian). Para periwayat hadits

rni tsiqah (terpercaya). Hanya saja pada sanadnya terdapat bagian

yang terputus antara Abdullah bin Abi Zakaiyah dari Abu Darda'

(dan Abu Darda'), karena Abdullah tidak bertemu Abu Darda'. Abu

Daud berkata, 'Nabi SAW telah merubah nama Al Ash, Atalah,

Syaithan, Ghurab, Hubab, Syihab, Harb, dan selain itu." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, Al Ash yang dimaksud adalatr adalah Muthi' bin Al
Aswad Al Adawi, bapak daripada Abdulah bin Muthi'. Hal serupa

terjadi pula pada Abdullah bin A1 Harits bin Juz dan Abdullah bin

Amr serta Abdullah bin Umar yang diriwayatkan AlBazzat dan Ath-

Thabari dari hadits Abdullah bin Al Harits melalui sanad hasan.

Berita-berita yang seperti itu sangat banyak. Adapun Atalatr adalah

Utbah bin Abdussulami, Syaithan adalah Abdullah, Ghurab adalah

Muslim bin Abu Rayithah, Hubab adalah Abdullah bin Abdullah bin

Ubay, Syihab adalatr Hisyam bin Amir Al Anshari, dan Harb adalah

Al Hasan bin Ali yang awalnya diberi nama oleh Ali Harb.
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109. Orang yang Memberi Nama dengan Nama Para Nabi

Anas berkata, 'Nabi SAW mencium Ibrahim", yakni puha
beliau SAW.

*a\t * 4tG.tAU.L.c-l:;ji orl ;;'* bt:-,t*
;a ht Jb )Li'fi or<;'ol 'rrt L d:;-, '-t1 :Jn'&)

.i,fi, A t "6$,oh.t jG'e *',
6194. Dari Ismail, ,to Uotuta kepada Ibnu Abi Aufa,,

"Apakah engkau melihat Ibratrim putra Nabi SAW?" Dia berkata,
"Dia meninggal ketika masih kecil. Sekiranya ditetapkan ada nabi
sesudah Muhammad sAw niscaya anaknya akan hidup. Namun, tidak
ada nabi sesudatr beliau."

# et;.y,'-G (i :JG irlr 'q- ,JG *.6 ;. '6* I
.axst e.+} i3t,,&,r;rr?rt ,)* !,5;:rjG ,;l1lr

6195. Dari Adi bin Tsabit, dia berkata: Aku mendengar Al
Bara' berkata, "Ketika Ibrahim AS moringgal, maka Rasulullah sAw
bersabd4 'Sesungguhnya dia memiliki orang yang menrysuinya di
srtrga'. "

E q .AGL .:i-i';t; \t,* Ut,fi ,;l,tui
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,l.lt'Js iJG"GrU\t l' + / /.,e e **tt ,il i t'p ,f
ui t;t; ,G5", rrk tj ,u)urrrL ,:,",', *a ?rt & lt

pl {. ?,t * ei * A tt r;, "& *f "re

6196. Dari Salim bin Abi Al Ja'ad, dari Jabir bin Abdullah Al
Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Berilah nama

dengan namaku dan jangan memakai nama panggilan dengan nama

panggilanku. Sesungguhnya alu adalah qasim (pembagi), aku

membagi di antara knlian. " Diriwayatkan juga oleh Anas dari Nabi

SAW.

'{'t #\t .a 4t ,f^i; hr 'd:'i;} 
G) r CY, "i 

,f
,G:,r'G ,tat e .; a:) ,G;;,; 5k: ,l ;iry!*, :Ju

'u ;:e f:;$ ti.'ii * +* i:, dr* k \ t ru*^:t "oV

:6,
6197. Dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Berilah nama dengan namalru dan jangan

memakai nama panggilan dengan nama panggilanlat. Barangsiapa

melihatlru dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku.

Sesungguhnya syetan tidak mampu menyerupai bentuklcu.

Barangsiapa berdwta atas namaltu secara sengaja, maka hendaklah

dia menyiapkan tempat dudulorya di neraka."
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ts) :JG ;; 
"j 

,r,;j cj '* e:,;. crl i l' + i $-; e
1g:a,At;.I.;t% & r:)Lht,)*'"Ct y.8A,?y J,

;; 
"j 

{, It ok, ,lit u;, ,f1u;ti a;i 4#.
6198. Dari Buraid bin Abdullatr bin Abi Burdatr, dari Abu

Burdatr, dari Abu Musa, dia berkat4 "Anaklru telatr latrir, lalu aku
membawanya kepada Nabi SAW. Maka beliau memberinya nama
Ibralrim. Beliau SAW melakukan tahnik dengan kurma dan
mendoakan keberkahan untukny4 lalu menyerahkannya kepadaku.
Dia adalah anak Abu Musa yang paling tua."

?;pt ,,;*:t jc:e ii*tr L#- nv i :v: e
*3rlLh' .,t; dt*ik t!:,.etttt

a

6199. Dan Ziyad bin Ilaqah, aku mendengar Al Mughiratr bin
Syu'bah berkata, "Matahari mengalami gerhana pada hari Ibratrim
meninggal." Hadits ini diriwayatkan Abu Balcah dari Nabi SAW.

Keteransan Hadits:

Sehubungan dengan judul bab ini terdapat dua hadits yang
menyebutkannya secara tekstual. Salah satunya hadits yang
diriwayatkan Imam Muslim dari Al Mughirah bin syu'batr, dari Nabi
sAw, # A.Utt #.qt :L,\'ok- tjs ;it (Mereka biasa

memberi nama dengan nama-nama nabi mereka dan orang-orang
yang shaleh sebelum mereka). sedangkan yang kedua adalah hadits
yang diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa'i, dan Bukhari dalam kitab Ar
Adab Al Mufrad dari hadits Abu wahab Al Jusyami, yang dinisbatkan
kepada Nabi SAW , '#t Ar ,# A' C ,r1,i"'1r ';li ,r.\r "r.-,\ r:51;
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6:j,i "e'f #i: ,?$: "ore qi*1j ,,;;!j, (Berilah nama dengan

nama para nabi. Adapun nama paling disukai Allah adalah Abdullah

dan Abdurrahman. Sedongkan nama paling jujur adalah Harits dan

Hammam, lalu nama paling buruk adalah Harb serta Murrah).

Sebagian ulama berkata, "Tentang dua nama yang pertama (Abdullah

dan Abdunahman) alasannya sudah disebutkan pada bab 'Nama yang

Paling Disukai Allah'. Sedangkan dua nama berikutnya (A1 Harits

[penanam] dan Hammam [yang bertekad]) karena seseorang

senantiasa menanam di dunia atau menanam untuk akhirat. Begitu

pula dia senantiasa bertekad melakukan sesuatu setelah menyelesaikan

satu perkara. Sedangkan dua nama terakhir (Harb dan Munah) karena

pada kata 'harb' (perang) terdapat malana yang tidak baik, dan pada

Murrah Gahi| terdapat arti yang tidak enak. Seakan-akan Imam

Bukhari ketika melihat kedua hadits ini tidak sesuai kriterianya, maka

cukup menyimpulkan dari hadits-hadits pada bab di atas dan sekaligus

mensinyalir bantahan bagi yang tidak menyukai memakai nama para

nabi, seperti telah dikutip dari Umar, bahwa dia ingin merubah nama

anak-anak Thalhah, dimana Thalhah memberi nama mereka dengan

nama-nama para nabi.

Imam Bukhari meriwayatkan pula di kitab Al Adab Al Mufrad
pada judul yang sama seperti di tempat ini dari Yusuf bin Abdullah

bin Sallam, dia berkat a, LLii- P3 # il' ,,La Ut g,b (Nabi SAW

memberiku nama Yusufl. Hadits ini sanad-nya shahih. At-Tirmidzi
nreriwayatkan di kitab Asy-Syama'il dan Ibnu Abi Syaibah dengan

sanad yang shahih dai- Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, 
"-ri,q\i'"r;l'l *l "U"-,\r 

(Nama paling disukainya adalah nama-nama

para nabi). Kemudian disebutkan sebelas hadits, baik yang memiliki

s anad yang m aushul mau:pwt mu' allaq.

Pertama, hadits Anas tentang Nabi SAW mencium putranya,

yaitu Ibrahim.
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*\ 4,At;t'J*t * n' & id'Ji ,;l Ss't (Anas bertuta,

"Nabi SAW mencium lbrahim", yaloti putranya). Riwayat mu'allaq

ini hanya tercantum dalam catatan Abu Dzar dari Al Kasymihani. Ia

terdapat dalam kutipan An-Nasafi. Ia adalah bagian hadits panjang

yang telalr dinukil dengan sanad yalng maushul pada pembatrasan

tentang jenazatr.

Kedua, Hadits Ibnu Abi Aufa yang diriwayatkan melalui Ibnu

Numair, dari Muhammad bin Bisyr, dari Ismail. Ibnu Numair adalah

Muhammad bin Abdullatr bin Numair, yang dinisbatkan kepada

kakeknya, dan Muhammad bin Bisyr adalah Al Abdi, sedangkan

Ismail adalah lbnu Ktralid. Para periwayat dalam sanad hadits ini
semuanya berasal dari Kufah.

jii ,lrt dU- 
t:ii @tu berkata kepada lbnu Abi Aufa). Dia

adalah Abdullatr, seorang sahabat dan anak daripada satrabat.

rtaob ct6 i,6 ;*j *v bt * 4, 'i.! AU.t c,il @ngkau

melihat lbrahim putra Nabi SAW. Dia berkata, "Dia meninggal lcettka

masih kecil"). Perkataannya mengandung jawaban pertanyaan dari

segi isyarat dan memberi informasi tarnbahan dari yang ditanyakan.

Seakan-akan dia berkata, "Benar, aku melihatny4 tetapi dia

meninggal ketika masih kecil." Kemudian dia menyebutkan sebab hal

tersebut. Ibrahim bin Humaid meriwayatkan dari Ismail dari Abu
Khalid, "Beliau berkata, 'Benar, dia orang paling serupa dengan Nabi

SAW, namun dia meninggal ketika masih kecil'." Ibnu Mandatr dan

A1 Ismaili meriwayatkannya dari Jarir, dari Ismail, "Aku bertanya

kepada Ibnu Abi Aufa tentang Ibrahim, puha Nabi SAW, 'Seperti apa

ketika dia meninggal?' Dia menjawab, 'Dia meninggal ketika masih

kanak-kanak'."

6,n ,i \ "c;{, au.l fii so a ,U 'n ok bl 'e '1,

(Sekiranya ditetapkan ada nabi sesudah Muhammad SAW niscaya

putranya, yaitu lbrahim tetap hidup. Akan tetapi tidak ada nabi
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sesudahnya). Demikian ditegaskan oleh Abdullah bin Abi Aufa.

Perkara seperti ini tidak dikatakan berdasarkan pendapat semata. Oleh

karena itu, pernyataan serupa dikemukakan sejumlah sahabat. Ibnu

Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, i.t futp] 
'06 tb

Crit* o6J'eb ! ,Ht e V1i'iii iltt: ,ib ,rb'& * nr j; .'lr
'a}Sr iirVi'*tat ,Q $etitra Ibrahim putra Nabi SAW meninggal,

beliau bersabda, "Dia memiliki orang yang menyusuinya di surga.

Sekiranya dia hidup niscaya meniadi orang yang sangat

membenarkan dan nabi. Dia aknn memerdekakan paman-pamannya

dari pihak ibu dari sufu Qibthi"). Imam Ahmad dan Ibnu Mandah

meriwayatkan dari As-Sudi, ,4;lr i6 'ri'or, i6 tn".r!1 
'* 

V Uf cjl,
,#\t er '8 "u\ 

'&, t- t 6t ,q ig '4.'j't (Aku bertanya

kepada Anas sampai usia berapa lbrahim? Beliau menjawab, "Dia

telah memenuhi buaian. Sekiranya tetap hidup niscaya menjadi nabi,

tetapi dia tidak akan bertahan hidup, karena nabi kalian adalah akhir

para nabi'). Adapun redaksi riwayat Imam Ahmad adalah, 'tfi !
q 

"-V 
t)til'&) dp ,ii,' ,p At'i.t 6t1, $ekiranya Ibrahim putra

Nabi SAVI/ hidup niscaya menjadi orang yang sangat membenarkan

dan nabi). Namun, tidak disebutkan kisah seperti di atas. klilah

sejumlah hadits shahih dari para sahabat yang mengatakan seperti itu.

Saya tidak tahu apa yang menyebabkan An-Nawawi mengingkari hal

itu -ketika mengulas biografi Ibrahim dalam trtab Tahdzib Al Asmaa

wa Al-Lughat dunmalah terkesan berlebihan hingga berkata, "Ia batil,

serta berari berbicara tentang perkara-perkara ghaib, dan kelancangan

yang besar." Mungkin dia mendapatkan pernyataan itu dari para

sahabat yang disebutkan, lalu meriwayatkannya dari selain mereka,

maka dia pun mengatakan hal itu. Pengingkaran serupa telah

dilakukan sebelumnya oleh Ibnu Abdil Barr di kitab Al Isti'ab. Dia

berkata, "Hal ini aku tidak tahu. Nuh AS mendapatkan anak yang

tidak menjadi nabi. Sebagaimana selain nabi bisa saja melahirkan
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nabi, maka demikian juga sebaliknya." Hingga beliau menisbatkan
orang yang mengatakan hal itu kepada sikap lancang dan
menjerumuskan diri pada perkara-perkara ghaib tanpa ilmu....
Padahal apa yang dinukil dari satrabat itu disebutkan pada perkara
dengan syaratnya.

Ketiga, hadits Al Bara', "Ketika Ibrahim meninggal, maka
Nabi SAW bersabda, 'sesungguhnya dia memiliki orang yang
menyusuinya di surga'." Al Khaththabi berkata, ',Maksud kata
murdhi'an adalah dia memiliki orang yang akan menyempurnakan
penyusuannya. Namun jika dibaca mardhi'an, maka artinya dia
memiliki tempat menyusui. Ibnu At-Tin berkata di kitab Ash-shihah,
"Dikatakan imra'atun murdhi'artinya perempuan itu memiliki anak
yang dia susui. Maka dia disebut 'murdhi'ah' (yterempuan menyrsui).
Jika hendak disifatkan dengan perbuatannya menyusuia maka
dikatakan 'mardhi'ah'." Dia berkata, "Makna terakhir ini bisa saja
diterima dalam konteks hadits di atas, tetapi tidak ada seorang pun
yang meriwayatkannya dengan kata' mardhi' dn' ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Al Ismaili
disebutkan, i\ir e +ti qttl 'i bi o"runggt hnya dia memiriki

perempuan menyusui yang menyusuinya di surga). Artinya
menyempurnakan penyrsuarulya, karena ketika meninggal dia masih
berusia 16 bulan atau 18 bulan sesuai perbedaan riwayat yang ada.

Ada pula yang mengatakan dia hanya hidup selama 70hai.

Keempat, hadits Jabir "Berilah nama dengan namaku,, dart
beliau menyebutkan secara ringkas, dari Adam, dari Syu,bah, dari
Hushain. Imam Muslim meriwayatkannya melalui jalur rain dari
Syu'bah, dari Hushain secara lengkap.

Kelima, hadits yang diriwayatkan oleh Anas. Isyarat kepada
riwayat ini baru saja disebutkan pada bab "Sabda Nabi SAW,,Berilah
nama dengan namalru'."
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Keenam, ketuiuh, dan kedelapan, hadits Abu Hurairah,

"Berilah nama dengan namaht dan jangan menggunakan nama

panggilan dengan nama panggilanlat" Dalam riwayat Al Mustamli

dan As-Sarakhsi di tempat ini disebutk^ tl#i..

l6ir d Gi) ,ii (Barangsiapa melihatht dalam mimpi). Hadits

ini adalah hadits lain namun dikumpulkan oleh periwayat pada satu

sanad. Penjelasannya lebih lengkap akan disebutkan pada pembahasan

tentang takwil mimpi.

t:r:,;i'db ais ,ij @arangsiapa berdusta atas namaleu secara

sengaja). Hadits ini juga adalatr hadits lain yang sudah disebutkan

penjelasannya pada pembatrasan tentang ilmu.

Kesembilan, hadits Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata,

"AnaH(u telatr lahir."

ei g.1 ,lt ;f o'e 3 lOio adalah anak tertua Abu Musa). Hal

ini memberi asumsi bahwa Abu Musa diberi nama panggilan sebelum

mendapatkan anak, karena jika keadaan bukan seperti itu tentu akan

diberi nama panggilan dengan anaknya Ibratrim yang disebutkan

dalam hadits ini. Sementara tidak dinukil bahwa dia diberi nama

panggilan Abu Ibrahim.

Kesepuluh, hadits Al Mughirah "Matahari mengalami gerhana

pada hari Ibrahim meninggal." Sudah disebutkan pada pembahasan

tentang gerhana melalui sanad ini dengan panjang lebar dari jalur lain

dariZiyadbin Alaqatr.

Kesebelas, hadits Abu Bakrah tentang gerhana matahari.

*:, # h' ,Jla d, *;:f:. fi itjj (Diriwayatkan Abu Batcrah

dari Nabi SAW). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada apa yang

beliau kutip dengan sanad yang maushul dan mu'allaq pada

pembahasan tentang gerhana. Namun, saya tidak melihat pada satu

pun di antara jalur-jalur hadits Abu Bal<rah penegasan bahwa
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peristiwa itu terjadi saat Ibrahim meninggal, kecuali dalam salah satu

riwayat yang beliau nukil dengan sanad-nya di bab "Gerhana Bulan".

Padahal keseluruhan riwayat menunjukkan kepada hal itu seperti

dikatakan Al Baihaqi.

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits-hadits ini terdapat

keterangan yang membolehkan memakai nama dengan nama-nama

para nabi. Telah diriwayatkan dari Sa'id bin A1 Musayyab bahwa dia

berkata, 'T.{ama paling disukai Allah adalah nama-nama para nabi."

Hanya saja Umar tidak menyukunya agar jangan sampai seseorang

mencaci-maki orang yang diberi nama demikian, maka dia ingin

mengagungkan nama tersebut supaya tidak direndahkan. Ini adalah

maksud yang bagus. Ath-Thabari mengatakan bahwa hujjah dalam hal

itu adalah hadits Anas, 'i{'fr" fiJ;; n$fii (mereka memberinya

nama Muhammad, lalu melalorutnya).Diaberkata, 'Namun hadits ini
lemah, karena ia berasal dari riwayat Al Hakam bin Athiyah dari

Tsabit darinya. Kalaupun dikatakan akurat tidak memuat dalil untuk

melarang memakai nama para nabi. Batrkan ia memuat larangan

melaknat orang yang memakai nama Muhammad." Isyarat kepada

hadits ini sudah disebutkan pada bab "Berilah Nama dengan

Namaku." Dia berkata pula, "Dikatakan bahwa Thalhah berkata

kepada Az-Zabair, 'Nama-nama anakku adalah nama-nama para nabi

dan nama-nama anakrnu adalah nama-nama para syuhada." Az-Zubair

berkata, "Aku berharap mereka menjadi syuhada dan engkau tidak

berharap mereka menjadi nabi." Az-Ztrbur mengisyaratkan bahwa apa

yang dia lakukan lebih utama dari apa yang dilakukan Abu Thalhah.
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110. Memberi Nama "Al Walid'

'1,1 '-.c. I tf ..
:Jtt oj7 Ot ge *

'6-, z zo a !l.tci& ai*b:.-)13

tE;tl
i +r.jr

'-bL;rf ry *rdllr ';;lt,e,v
6200. Dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya dari ruku', beliau

berkata, 'Ya Allah, selamatftan Al Walid bin Al Walid, Salamah bin

Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang lemah dari kaum

muloninin di Makkah. Ya Allah, lantkannya iniakanmu kepada sulat

Mudhar. Ya Allah, jadikanlah atas merelea tahun-tahun seperti tahun-

tahun Yusuf'."

Keterangan Hadits:

Tentang tidak disukainya n,Lma ini disebutkan hadits yang

dinukil Ath-Thabarani dari Ibnu Mas'ud, '*iir il' & ir' J;') ,;4
t*t: jt a:;')i t? i$ :1e*'&1, #-bt gasututtah SAW metarans

seseorang memberi natna budaknya atau analcnya dengan nama

Harb, Murrah, atau l4talid). Hadits ini sanadnya sangat lematr.

Disebutkan pula tentangnya hadits lain yang mursal yang

diriwayatkan Ya'qub bin Sufyan dalam kitabnya At-Tarikh dan Al

Baihaqi di Ad-Data'll melalui jalurnya, dia berkata, "Muhammad bin

Khalid bin Al Abbas As-Saksaki menceritakan kepada kami, Al Walid

bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Amr Al Aaza'i

menceritakan kepada kami." Al Baihaqi meriwayatkannya pula di

kitab Ad-Dala'il dari Bisyr bin Bakr dari Al Atza'i, dan diriwayatkan

Abilxrazzaq di juz kedua kitabnya Al Amali dari Ma'mar, keduanya
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dari Az-Zthi, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, il 6'\ U)

n;&L. 'oJ,;b ,'s,u: * ii,' ,rt:e A, ',S1J,1t'Jut ,Uit ;rl-i U1 *
o*-i.'u $\t g;a e'?1 $ l;iir'i Ja- S+, z:,\t y^ e.U# ,ii42rj
y:l.lOilahirkan untuk saudara (Jmmu Salamah seorang anak d.an dia

beri nama Al Walid. Maka Rasulullah SAl4/ bersabda, "Kalian

menamainya dengan nama-nama fir'aun lmmu. Akan ada pada umat

ini seseorang bernama Al Walid. Dia lebih buruk bogi umat ini
dibanding Fir'aun terhadap kaurnnya".). A1 Walid bin Muslim

berkata dalam riwayatnya, .Ll Alza'i berkata, "Mereka beranggapan

dia adalah Al Walid bin Abdul Malik. Kemudian kami melihat dia

adalah Al Walid bin Yazid, karena orang-orang terfitnah olehnya saat

memberontak terhadap kekuasaannya. Dia membunuh mereka dan

terbuka pintu fitnah atas umat karena hal itu sehingga banyak terjadi

pembunuhan." Dalam riwayat Bisyr disebutkan, lt ,p efi'a;'t ftf;,
(Merelra merubah nama anak itu, lalu memberinya nama Abdullah).

Dia menjelaskan dalam riwayatnya batrwa dia adalatr saudara Ummu

Salamah dari pihak ibunya. Begitu pula diriwayatkan Al Harits bin
Abi Usamah dalam Musnad-nya dari Ismail bin Abu Ismail, dari

Ismail bin Ayyasy, dari Al Auza'i, dart Az-Zthi, dari Sa'id bin Al
Musayyab seperti diriwayatkan Abu Nu'aim di kitab Ad-Dala'il dat',

Al Harits. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Abu Al Mughiratl dari

Ismail bin Ayyasy disertai tambahan, "Dia berkata, Al Auza'i dan

selainnya menceritakan kepadaku, dari Az-Zril1ri, dari Sa'id bin Al
Musayyab, dari Umar sama seperti itu." Artinya dalam riwayat ini ada

tambahan penyebutan nama Umar.

Ibnu Hibban mengklaim, ia tidak memiliki sumber. Dia

berkata dalam kitabnya Adh-Dhu'afa sehubungan biografi Ismail bin
Ayyasy, "Ini adalah berita yang batil. Rasulullah SAW tidak

mengatakannya dan tidak pula diriwayatkan oleh Umar. Tidak

diceritakan oleh Sa'id serta Az-Zuhri dan tidak pula berasal dari hadits

Al Auza'i." dia menyebutkan cacatrya pada Ismail bin Al Ayyasy.
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Ibnu Al Jauzi berpedoman kepada perkataan Ibnu Hibban sehingga

menyebutkan hadits itu pada kitabnya Al Maudhu'at, tetapi

tindakannya itu tidak tepat, karena Ismail tidak menyendiri dalam

menukil hadits itu. Kalaupun dikatakan dia menyendiri, maka

sesungguhnya hanya dalam penyebutan Umar pada sanadnya, sebab

pokoknya -seperti saya sudah sebutkan-dinukil Al Walid dan

seliannya di antara murid-murid Al Auza'i darinya. Begitu pula dalam

riwayat Ma'mar dan selainnya diantara murid-murid Az-Z,rtfi. Jika

Sa'id bin Al Musalyab menerimanya dari Ummu Salamah, maka ia

sesuai kriteria Shahih. Hal itu dikuatkan bahwa ia memiliki
pendukung dari Ummu Salamah seperti diriwayatkan Ibrahim A1

Harbi dalam l<rtab Gharib Al Hadirs dari Muhammad bin Ishaq, dari

Muhammad bin Amr, dari Atha', dai Zunab binti Ummu Salamah,

dari ibunya, diaberkat^, )-t'.j1i:,d- q*i'*i N n' & Ut,P:yt
rrfr ,tsrb't;j, iH\ii ,J,6 .l;jr ,'Ci a.i6 r ,Jui ,*tjr li;,,.t*it
,tl;;rt { JA- oroy allr eru e l}l;" fig t;"1 (Nabi SAW masuk

kepadaht dan di sisilru terdapat seorang anak dari keluarga Al
Mughirah yang bernama Al Walid. Beliau bertanya, "Siapa ini?" Aht
berkata, "Al Walid." Beliau bersabda, "Sungguh kamu telah

menjadilran 'Al Walid' sebagai kesayangan. Ubahlah namanya

lrarena alran ada pada umat inifir'aun yang diberi nama Al Walid".).

Al Hakim meriwayatkannya melalui jalur lain dari Al Walid dengan

sanad yang maushul seraya menyebutkan Abu Hurairatr. Dia

meriwayatkarurya dari Nu'aim bin Hammad dari A1 Walid bin

Muslim, dan pada bagian akhimya disebutkan, "Az-Zdti berkata:

Jika Al Walid bin Yazid diangkat menjadi khalifatr, dan bila tidak

maka dia adalatr Al Walid bin Abdul Malik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, penyebutan Abu

Hurairah di dalamnya merupakan kekeliruan Nu'aim bin Hammad.

Oleh karena hadits ini tidak sesuai kriteria Imam Bukhari, maka dia

mengisyaratkan kepadanya, lalu menyebutkan hadits yang
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menunjukkan tentang bolehnya hal itu, karena jika nama ini tidak
disukai tentu Nabi SAW akan merubahnya sebagaimana biasanya,

sebab pada sebagian jalur hadits itu terdapat indikasi bahwa Al Walid
bin Al Walid tersebut dikemudian hari datang ke Madinah berhijrah
seperti tercantum pada pembahasan tentang peperangan. Namun, tidak
dinukil bahwa beliau SAW merubah rulmanya. Mengenai keterangan
terdahulu beliau memerintahkan merubah nirma Al Walid, maka itu
adalah nama anak dalam kisah tersebut, lalu dinamai Abdullah. Ath-
Thabarani meriwayatkan dalam biografi Al Walid bin Al Walid bin Al
Mughirah melalui Ismail bin Ayyub Al Makhzumi, sehubungan kisah
Al Walid bin Al Walid saat datang ke Madinah berhijrah, bahwa Nabi
SAIU masuk kepada Ummu Salamah setelah kematiannya dan dia
berkata, "Menangislah wahai Al Walid bin Al Walid untuk Al Walid
bin Al Mughirah." Maka beliau bersabda, "Hampir-hampir kamu
menjadikan Al Walid sebagai kesayangan," lalu beliau memberinya
nama Abdullah. Ibnu Mandah menukilnya dengan sanad yang
maushul dari jalur yang lemah hingga Ayyub bin Salamah bin
Abdullah bin A1 Walid bin Al Mughirah, dari bapaknya, dari
kakeknya, sesungguhnya dia datang kepada Nabi SAW... lalu
disebutkan seperti di atas. Di antara pendukung hadits ini adalah

riwayat Ath-Thabarani dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Rasulullah
SAW keluar kepada kami", lalu disebutkan hadits yang menyebutkan,
'Al Walid adalah nama fir'aun, penghancur syariat Islam, dan yang

menanggung darahnya adalah seorang laki-laki dari ahli baifirya."
Sanadhadits ini sangat lemah.
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111. Orang yang Memanggil Sahabatnyar lalu Mengurangi Satu

Iluruf dari Namanya

(tt

Abu Hazim berkata, "Dari Abu Hurairah RA, dia berkata:

Nabi SAW berkata kepadaku, 'Watrai Abu Hirr'."

,*, ;a?" * Ut J. J$i;:j ,rl r c)v it ,iiv':
,3

ifl' *', 'Lii .it'-r'

?nt *a, "AkG oi ;'Sr * ;'z.:r- I ;:L ilv"Ui^!)t ,r
ia \, * nt J;r'Js ,Us *', ,lL ?ut ,u'rlt 7r: ^*

gt;; 
"yb 

t-r,i ,|Js.G t:- {&)
.,sj I C aj 3ij :Uv .!tr *rj

6201. Dari Az-Zthi, dia berkata: Abu Salamah bin

Abdurrahman menceritakan kepadaku, sesungguhnya Aisyatr RA (iski
Nabi SAW) berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Aisy, ini

Jibril mengucapkan salam atasmu'. Aku berkata, 'Untuknya salam

dan rahmat Allah'." Dia berkata, "Beliau melihat apayangkami tidak

lihat."

,liit ,J ,):, il UtE :Jti '^-s \t '*u,, 
"J * i* ci e? \t'\' \ - - ,

h,,*';lt,S*,:,ryrU rX *', #? \t,* 4t r>n *;|
.ilFr|*'; ,'!:l"-')) ,:i;'3i V,$i #

6202. Dari Abu Qilabah, dari Anas RA, dia berkata, "IJmmu

Sulaim berada dalam rombongan, dan Anjasyah budak milik Nabi
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SAW menuntun mereka. Maka Nabi SAW bersabda, 'Wahai Anjasy,
perlahanlah engkau menuntun knca-kaca (para wanita),.,,

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang memanggil sahabatnya lalu mengurangi satu
huruf dari namanya). Demikian Imam Bukhari hanya mengatakan
'satu huruf, dan ia selaras dengan hadits Aisyah sehubungan
perkataannya, 'wahai Aisy' dan juga Anjasyah dalam perkataarurya,
'wahai Anjasy'. Adapun hadits Abu Hurairah ditentang oleh Ibnu
Baththal dari segi kesesuaiannya dengan judul bab. Dia berkata, "Ini
bukan 'tarkhim' (menghilangkan sebagian huruf untuk menghaluskan
pengucapan), tetapi yang terjadi adalah pemindahan kata dari bentuk
tashghir (bentuk kecil) dan tanirs (enis perempuan) kepada takbir
(bentuk besar) dan tadzbir (enis laki-laki). Hal itu karena Nabi SAW
memberi nama panggilan kepadanya 'Abu Hurairah'. Sementara
'Hurairah' adalah tasghir (bentuk kecil) dari kata 'hirrah',lalu beliau
memanggilnya dengan nzrmanya dalam bentuk mudzakknr (enis laki-
laki). kri merupakan kekurangan dalam lafazh dan tambahan dari segi
makna."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pengurangan secara garis
besar. Hanya saja pengurangan satu huruf perlu ditinjau kembali.
seakan-akan dia memperhatikan kata sebelum diubah menjadi
tashghir yaitu, 'hirrah'. Jika huruf ha' yar,g terakhir dihapus, maka
memang dikurangi satu huruf. Imam Bukhari menyebutkan pula
hadits ini pada kttab Al Adab At Mufrad sama sepertinya. Hanya saja
dia mengatakan 'sesuafu' sebagai ganti .satu huruf. Lalu dia
menyebutkan hadits Aisyah, 'qF fLt # n' & 1t2 oU"il ,l-'.,
'& *l ,it;- 'ry (Atu melihat (Jtsman dan Nabi SAW memuhtl

bahunya seraya berkata, "Engkaukah (Jtsma.") Sernentara Jibril
mewahyrkan kepadanya.
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-e 6i s- *r * il' ,p H' d,'Ss ,a;"; oje Os i Suy1tu"

Hazim berknta dari Abu Hurairah, "Nabi SAW bersabda kepadalat

wahai Abu Hirr"). ki adalah penggalan hadits yang dinukil Imam

Bukhari dengan sanad yar,g maushul pada pembahasan tentang

makanan. Adapun bagian awalnya, io' lr, $ti -*3- L-* "-V ,i.bi
'e u.1 s- ,Jui gl: {t "€.tt Pt # io' .r& (Atu ditimpa kepayahan

yang sangat-di dalamnya dikatakan-ternyata Rasulullah SAW berdiri

di bagian atas kepalaku dan bersabda, "Wahai Abu Hiru'). Akan

disebutkan pada pernbatrasan tentang kelembutan hati satu hadits yang

awalnya, gAt c 
"#.. 

,.ir')\t 6b'"*\ * tl $ lt d\\ qrntt (Demi

yang tidak ada sembahan kecuali Dia, sungguh alat biasa bertopang

ke tanah dengan hatilru [perutlat] karena lapar), selebihnya sama

seperti di atas.

!.i3:) i#i S- lWanai Anjasy, perlahanlalz,). Penjelasarurya

sudah dipaparkan pada bab "Apa yang Diperbolehkan dari Sya'ir."
Kebanyakan yang disebutkan dalam riwayat tanpa dikurangi hurufrrya.

ll2. Kunyaft (Nama Panggilan) Bagi Anak Kecil dan sebelum

Dilahirkan Anak untuk Seseorang

'#1 *'t ,1;\t .u'Cr ;:t{ :,SC t't f ;6r "j 
,f

ok -'r-l '=;i JG - f f xi itr. tl e oki ,1;13.' utlt
';b, C5 ,y |*;k-tk yi .';trr T c -i;J (l ( 'i6 ia 61

,l,a! r,."i,,.24,^, ,1, r, ' '
fr,i f cgc-t-) 

"K'^i.: 
,s$ y3u ):'V ,C;. e ;Ji>l2t

) -z -zc - ,

.6 Jab # ?Fj
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6203. Dari Abu At-Tayyah, dari Anas, dia berkata, 'Nabi
SAW adalah manusia paling bagus akhlaknya, dan saya memiliki
seorang saudara yang bisa disebut Abu Umair --dia berkata: Aku kira
dia sudah disapih- dan jika beliau datang niscaya bertanya, 'Wahai

Abu Umair, apa yang dilalcukan nughair?' Nughar (burung) yang

biasa dia permainkan. Terkadang datang waktu shalat sementara

beliau berada di rumah kami, maka beliau memerintahkan untuk
dibawakan tikar yang didudukinya agar disapu lalu diperciki air.
Kemudian beliau shalat dan kami pun berdiri di belakangnya, lalu
beliau mengimami kami."

Keterangan Hadits:

(Bab kunyah [nama panggilanJ bagi anak kecil dan sebelum

dilahirkan anak untuk seseorang). Dalam riwayat A1 Kasymihani
disebutkan "seseorang mendapatkan anak." Disebutkan hadits Abu
Umair dan ia sesuai untuk salah satu dari dua kandungan judul bab.

Sedangkan bagian keduanya diikutkan kepada bagian pertama. Imam
Bukhari hendak mengisyaratkan bantahan bagr yang melarang
penggunaan untuk seseorang belum memiliki anak dengan alasan

menyelisihi kenyataan. Diriwayatkan Ibnu Majah, Ahmad, dan Ath-
Thahawi, serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim, dari hadits Shuhaib,
"Sesungguhnya Umar berkata kepadanya, 'Mengapa engkau diberi
nama panggilan Abu Yahya, padahal engkau tidak memiliki anak?'
Dia menjawab, 'Sesungguhnya Nabi SAW memberi nama panggilan
untukku'." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Fudhail bin Amr,
"rqku berkata kepada Ibrahim, 'sesungguhnya aku diberi nama
panggilan Abu An-Nadhr sementara aku tidak memiliki anak.

Sementara aku mendengar orang-orang mengatakan siapa

menggunakan nama panggilan dan dia tidak memiliki anak, maka dia
Abu Ja'ar (bapak kotoran binatang)'. Ibrahim berkat4 'Dahulu
Alqamah diberi nama pangilan Abu Syibl padahal seorang yang

mandul tidak memiliki anak'."
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Imam Buk*rari meriwayatkan dalarn trtab Al Adab Al Mufrad

dari Alqamatr, dia berkata, "Abdullah bin Mas'ud memberiku nama

panggilan sebelum anakku lahir." Kebiasaan seperti ini berlaku di

kalangan bangsa Arab.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Az-Zlrhi, dia berkata,

"Dahulu beberapa orang dari kalangan sahabat memakai nama

panggilan sebelum anak mereka lahir." Imam BuL*rari meriwayatkan

dalam bab "Apa yang disebutkan Mengenai Kubur Nabi SAW" pada

pembatrasan tentang jenazah dari Hilal Al Wazzan, dia berkata,

"IJrwah memberi nama panggilan kepadaku sebelum dilahirkan anak

untukku." Saya (Ibnu Hajar) katakan, nzrma panggilan bagi Hilal ini

adalah Abu Amr dan sebagian mengatakan Abu Umayyah dan ada

pula mengatakan selain itu. Ath-Thabarani meriwayatkan dari

Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, "sesungguhnya Nabi SAW memberinya

nama panggilan Abu Abdunahman sebelum anak lahir." Sanad hadits

iru shahih.

Para ulama berkata, "Mereka biasa memberi naama panggilan

bagi anak kecil sebagai ungkapan optimis supaya anak itu berumur

panjang hingga mendapatkan anak. Juga sebagai upaya menghindari

gelar-gelar, karena seseorang yang mengagungkan orang lain niscaya

tidak akan memanggilnya dengan menyebut namanya secara

langsung. Apabila orang itu memiliki nama panggilan niscaya akan

terhindar dari pemberian gelar. Oleh karena itu, disebutkan, "Berilah

segera nama panggilan anak-anak kalian sebelum didominasi oleh

gelar-ge1ar." Mereka berkata pula, 'T'{ama panggilan bagi orang Arab

sama seperti gelar bagi orang non-Arab." Dari sini maka tidak disukai

memberi nama panggilan bagi dirinya, kecuali dengan maksud untuk

memperkenalkan diri.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Musaddad,

dari Abdul Warits, dari Abu AlTayyah, dari Anas. Abdul Warits

adalah Ibnu Sa'id. Sedangkan Abu At-Tayyah adalah Yazid bin

Humaid. Para periwayat dalam sanad ini semuanya orang Bashrah.
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Sudah disebutkan pada riwayat Syu'bah dari Abu At-Tayyah pada bab
"Bermuka ramah kepada Manusia", dan diriwayatkan An-Nasa'i
melalui syu'bah, sama seperti di atas. Dinukil juga melalui jalur lain
dari syu'bah, dari Qatadah dari Anas. Lalu dinukil melalui jalur ketiga
dari Syu'bah, dari Muhammad bin eais, dari Humaid, dari Anas, dan
yang mashyur adalah versi yang pertama. Namun, kemungkinan
Syu'bah mengutip hadits ini melalui beberapajalur.

vil o6t '#i 'rL,j {1, .i,r {* ',;, o€ lNaor sAW adatah

manusia yang paling bagus akhlalotya). kri dikatakan oleh Anas
sebagai pembuka bagi cerita yang akan disampaikannya tentang kisah
anak kecil. Pada bagian awal hadits syu'bah dari Anas disebutkan, L1

U)e{ *:, *b A' .J- nlt oS (Sungguh Nabi SAW biasa bergaul

bersama kami). Imam Ahmad meriwayatkan dari Al Mutsanna bin
Sa'id, dari Abu At-Tayyah, dari Anas, ll'rri *) * il' .rl. ,lr if
fb laiasanya Nabi sAW menguniungt (Jmmu suraim). Sementara

dalam riwayat Muhammad bin eais disebutkan, * A' ,r^; ujtr 3ti
r{Jr Jrf 6rlblfr P} (Biasanya Nabi SAWtelah bercampur dengan

kami penghuni rumah). Maksudnya, penghuni rumah Abu Thalhatr
dan Ummu Sulaim. Abu ya'la meriwayatkan dari Muhammad bin
sirin dari Anas, w.#-s $13-x-'&) *v iitt * Ati€ @usanya Nabr

sAW bergaul dan bercampur dengan kami). An-Nasa'i menukil dari
Ismail bin Ja'far, dari Humaid, dari Anas, 

€.U" p) {l; n' 4* nlr'otS
tafi Ee 6.( lBiasanya Nabi SAW seringkali datang kepada Abu

Thalhah). Kemudian Abu ya'la meriwayatkan dari Khalid bin
Abdullah dari Huma ia, kE ,rir; ,il ok 1 ,q4t7 ,p ?6i itr" "?t ,;l;- t:tr
(Beliau biasa datang kepada (Jmmu sulaim dan tidur di atas tempat
tidurnya. Biasanya apabila berjalan beliau bertopang). Ibnu Sa,ad
dan sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Rib'i bin Abdullah bin Al
Jarud, dari Anas, ii i,iA:"rl! '^ry,!, ,i:" ?f 'r* ;s€ @ehau SAW
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biasa mengunjungi (Jmmu Sulaim, lalu dia menghidangkan kepada

beliau sesuatu yang dia buat untulcnya).

.# i'n ,Suf-"{ ,5, os't (Alat memiliki saudara yang disebut

Abu Umair). Pada riwayat ini disebutkan dengan kata 'Umair' dan

dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas yang

dikutip Imam Ahmad disebutkan, k Ll d, 
'o'& 

1e*" memiliki

saudara yang masih kecil).Ia adalah saudara laki-laki Anas bin Malik

dari pihak ibunya. Dalam riwayat Al Mutsanna bin Sa'id disebutkan,
,,Dia -Ummu Sulaim- memiliki anak kecil." Pada riwayat Humaid

yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, "Dia memiliki anak dari Abu

Thalhah yang diberi nama panggilan Abu Umair." Dalam riwayat

Marwah bin Muawiyatr dari Huamid yang dinukil Ibnu Abi umar,
.?ernah seorang anak milik Abu Thalhatr." Dalam riwayat Imarah bin

Zadzan dari Tsabit yang dikutlp Ibnu Sa'ad disebutkan,
,.Sesungguhnya Abu Thalhah memiliki anak, aku kira dia telah

disapih." Dalam riwayat Imam Ahmad melalui Al Mutsanna bin Sa'id

disebutkan seperti pada naskah sumber, yalaifathiim yangbermakna

mafthuum (disapih). Artinya telah selesai masa menyusu.

;A ti\ o't 3 @usanya apabila beliau datang). Maksudnya,

Nabi SAW. Marwan bin Muawiyah menambahkan dalam riwayafirya,

4G i,l n iE $t (Apabila datang kepada (Jmmu Sulaim, maka

beliau bercanda dengan anak itu).Imam Ahmad menyebutkan dalam

riwayatnya yang dikutip Humaid sama sepertinya. Sementara dalam

riwayat yang lain disebutkan,'$t:ri (Beliau membuatnya tertawa).

Dalam riwayat lain juga disebutkan, i:W (Beliau mengaiahtya

bersend.a gurau). Dalam riwayat Al Mutsanna bin Abi Awanah

disebutkan, W rjd- (B eliau membuatnya terbahak).

.# ,i 6- (Wahai Abu Umair)' Dalam riwayat fub'i bin

Abduuah, 4ti.u 'l:rs.\ 
ii,b 6 o:1 dU 6 P ?l s- i,lttt ii-oti t|')t?
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(Beliau mengunjungi kami pada suatu hari dan berkata, "yrlahai
ummu sulaim, mengapa aku melihat Abu (Jmair, anarvnu terlihat
murung [tidak bersemangatJ ".). Dalam riwayat Marwan bin
Muawiyah dan Ismail bin Ja'far, keduanya dari Humaid disebutkan,
i;t 'oG i3,: u'j" i6i lsuotu hari beriau sArv datang dan nughair

[burung kecilJ itu telah mati). Marwan menambahk un, y. i-i$- iri griir

(Yang biasa dia permainkan). Ismail menambahkan, "Beliau sAw
mendapatinya bersedih. Beliau sAw menanyakan penyebabnya, maka
ummu sulaim mengabarkan kepadanya. Beliau pun bersabda, 'wahai
Abu Umair...'." Imam Ahmad meriwayatkannya dari yazid bin
Harun, dari Humaid, dengan redaksi yang lengkap. Dalam riwayat
Hammad bin Salamah yang disitir sebelumnya, "Beliau berkata apa
urusan Abu Umair kelihatan sedih." Dalam riwayat Rib,i bin
Abdullah, "Beliau sAw mengusap kepalanya dan bersabda..."
Sedangkan dalam riwayat zadzan disebutkan, "Beliau sAW pun
menghadap kepadanya dan bersab da..."

;At ,p 6 (Apo yang dilalarkan nughair). Bag1anini diulang-

ulang dalam riwayat Hammad bin Salamah.

g; tili iti P (Nughair yang biasa dipermainkannya).

Nughair adalah burung kecil. Bentuk tunggal dari kata nughrah dan
jamaknya adalah nugraan. Al Khaththabi berkata, "Ia adalah burung
kecil yang memiliki suara merdu." Namun, pemyataan ini perlu
ditinjau kembali, sebab disebutkan dalam sebagian jalur hadits itu
bahwa ia adalah Ash-Sha'wu.

Iyadh berkata, "An-Nughair adalah burung yang dikenal
menyerupai ushfur (burung pipit). Dikatakan ia adalah anak burung.
Sebagian mengatakan ia adalah jenis burung hummar." Dia berkata,
'?endapat yang benar, nughair adalah burung yang merah paruhnya.,'
Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah pendapat yang ditegaskan Al
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Jauhari. Penulis kitab Al Ain dan Al Muhkam berkata, "Ash-Sha'wu

adalah burung yang kecil paruhnya dan merah kepalanya."

Ct 4. ,J fi a{bt 'p; YJ; gert ndang datang walctu shalat

dan beliau berada di rumah knmi...). Penjelasannya lebih lengkap

sudatr dipaparkan pada kitab shalat.

Pelaiaran vans danat diambil

Pada hadits ini terdapat sejumlah pelajaran yang dikumpulkan

Abu Al Abbas Ahmad bin Abi Ahmad Ath-Thabari yang dikenal

dengan Ibnu Al Qash Al Faqih Asy-Syaf i-seorang penulis produktif-

dalam satu juz tersendiri. Dia menukil hadits ini dalam kitab tersebut

melalui dua jalur dari Syu'bah dari Abu At-Tayyah, dua jalur dari

Humaid, dari Anas, dan dari jalur Muhammad bin Sirin. Saya (Ibnu

Hajar) telah mengumpulkan di tempat ini jalur-jalumya dan meneliti

faidah tambahan pada setiap jalur itu. Ibnu Al Qash berkata di awal

kitabnya bahwa sebagian orang mencela para ahli hadits karena

meriwayatkan perkara-perkara tidak ada faidahnya. Dia memberikan

contoh hadits Abu Umair ini. Dia berkata, "Mereka tidak tahu bahwa

dalam hadits ini terdapat masalah-masalah fikih dan berbagai etika

hingga enam puluh macam." Kemudian dia menyebutkannya satu

persatu dengan panjang lebar. Saya (Ibnu Hajar) meringkasnya

dengan tidak mengurangi kandungannya.

1. Disukai berjalan dengan tenang.

2. Disukai mengunjungi teman.

3. Laki-laki boleh mengunjungi perempuan bukan mahram jika

sudah tua dan aman dari fitnah.

4. Imam (pemimpin) boleh mengkhususkan kunjungan kepada

sebagian rakyatnya.

5. Bergaul dengan sebagian rakyat tanpa yang lainnya.
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6.

7.

Hakim boleh be{alan seorang diri.

Banyak berkunjung tidak mengurangi kasih sayang. Adapun
sabdanya, t? \:tj + ):) (Berlamjunglah sesekali niscaya

bertambah kecintaan), dikecualikan darinya orang yang sangat
diharapkan kunj ungannya.

Larangan banyak bergaul dengan manusia khusus bagi mereka
yang dikhawatirkan mendatangkan fitnah atau mudharat.

Disyariatkan berjabat tangan berdasarkan perkataan Anas
padanya, "Aku tidak pemah menyentuh tapak tangan yang
lebih halus daripada tapak tangan Rasulullah SAW.,,Namun
hal ini khusus antara sesama jenis dan tidak bagi lain jenis.

Apa yang disebutkan tentang sifat beliau SAW memiliki
tangan kasar, maksudnya adalah besarnya telapak tangan
bukan kasar disentuh.

Disukai bagi yang berkunjung untuk shalat di rumah orang
dikunjungi terutama jika orang berziarah termasuk yang
diharapkan berkahnya.

Boleh shalat di atas tikar.

Tidak boleh merasa muak dengan keadaan, karena Nabi SAW
mengetahui berada di rumah kecil namun tetap melaksanakan
shalat dan duduk padanya.

segala sesuatu hukum asalnya adalah suci sebab perbuatan
mereka mernercikinya hanya untuk membersihkan.

Paling baik bagi orang yang shalat agar berdiri dalam posisi
terbaik dan paling nyirman.

Orang yang berilmu boleh membawa ilmunya kepada orang
yang ingin mengambil faidah darinya.

Keutamaan bagi keluarga Abu Thalhah dan rumahnya karena
dalam rumah mereka diketahui aratr kiblat dengan pasti.

9.

10.

11.

14.

15.

t6.

17.

12.

13.
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18. Boleh bercanda dan mengulanginya berkali-laki. Pembolehan

di sini dalam konteks sunnah bukan rukhshah fteringanan).

19. Boleh bercanda dengan anak kecil yang belum memasuk usia

tamyiz.

20. Boleh berkunjung berulang kali ke tempat orang yang biasa

diajak bercanda.

21. Meninggalkan sikap sombong dan angkuh.

22. Seorang tokoh hendaknya menunjukJcan wibawa ketika berada

di jalan meskipun di rumah biasa bercanda.

23. Mengambil kesimpulan berdasarkan tanda-tanda yang tampak

di wajah berupa sedih atau selainnya.

24. Boleh mengambil petunjuk berdasarkan mata untuk

mengetahui keadaan pemilik mata itu, karena Nabi SAW

mengambil petunjuk dari kesedihan yang zhahir untuk

mengetahui kesedihan yang tersembunyi hingga beliau

menyimpulkan anak itu bersedih, lalu bertanya kepada ibunya

tentang kesedihannya.

25" Bersikap lembut terhadap sahabat, baik yang muda maupun

fua, menanyakan keadaarurya, dan larangan membuat anak

kecil menangis.

26. Menerima khabar ahad @enta dari satu orang) karena orang

yang menjawab tentang sebab kesedihan Abu Umair hanya

satu orang.

27. Boleh memberi nama panggilan kepada seseorang yang belum

memiliki anak.

28. Anak kecil boleh bermain menggunakan burung.

29. Kedua orang tua boleh membiarkan anaknya mempermaikan

hal-hal yang diperbolehkan.

30. Boleh membelanjakan harta untuk permainan anak kecil.

6T2 _ FATHUL BAARI



31.

32.

Boleh mengurung burung dalam sangkar.

Boleh memasukkan binatang buruan dari luar wilayah haram

ke dalam wilayah haram dan menahannya. Berbeda dengan

orang yang melarang menahannya karena menganalogikan

kepada orang yang berburu, lalu ihram, maka wajib baginya

melepaskan buruannya.

Boleh berbicara langsung dengan anak kecil. Berbeda dengan

mereka yang mengatakan tidak boleh berbicara dengan anak

kecil, kecuali yang sudah mirmpu berpikir dan paham. Dia
berkata, '?endapat yang benar adalah dibolehkan selama tidak
menuntut jawaban dari si anak." Oleh karena itu, Nabi SAW
tidak menanyainya langsung tentang keadaannya nzrmun

ditanyakarurya kepada selainnya.

Bergaul dengan manusia sesuai tingkat pemahaman mereka.

Seseorang boleh istirahat siang di rumah selain istrinya
meskipun tidak bersama istrinya.

Disyariatkan israhat siang.

Hakim boleh istrahat di rumah sebagian rakyatnya meskipun
seorang perempuan.

Laki-laki boleh masuk ke rumah seorang perempuan saat

suaminya tidak ada meski bukan mahramnya jika tak
menimbulkan fitnah.

Melayani orang yang berkunjung dengan baik dan bersenang-

senang dalam kadar yang wajar tidak menyelisihi sunnah.

Memberi sambutan dari orang yang dikunjungi kepada orang

berkunjung bukanlah suatu kewajiban.

Seorang tokoh bila mengunjungi suatu kaum hendalatya

menyantuni orang yang dikunjungi, karena Nabi SAW berjabat

tangan dengan Anas, bercanda dengan Abu Umair, dan tidur di

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

FATIII'L BAARI - 613



tempat tidur Ummu Salamah, lalu shalat mengimami di rumah

mereka, sampai mereka mendapatkan keberkahan darinya."

hilah hal-hal yang dapat saya ringkas dari keterangannya dari

hasil analisanya terhadap hadits Anas tentang kisah Abu Umair.

Kemudian dia menyebutkan satu pasal tentang faidah dalam me,neliti
jalur-jalur hadits ini.

Faidah-faidah yang dikandung hadits Abu Umair secara

khusus telatr disinyalir sebelumnya oleh Abu Hatim Ar-Razi salah

seorang Imam ahli hadits dan guru para peaulis kitab-kitab Sunan.

Lalu diikuti At-Tirmidzi dalam btab Asy-Syama'il dan juga Al
Khaththabi. Namun semua yang mereka sebutkan hanya mendekati

sepuluh faidah. Syaikh ka:ni dalam kttab Syarh ArTirmidzl telah lebih

dahulu menyebutkan apa yang dikatakan Ibnu Al Qash secara

lengkap. Kemudian dia berkatao '?andangan-pandangan ini ada yang

cukup jelas dan ada yang tersernbunyi serta ada yang terkesan

dipaksakan." Dia berkat4 "Faidah yang dikumpulkan terakhir dan

mencapai enam puluh faidah berasal dari faidah mengumpulkan jalur-
jalur hadits dan bukan tfiusus dari hadits ini.

Di sana terdapat faidah hadits yang belum disebutkan, dimana

para ulama madzhab Malik dan Syaf i berdalit de,ngannya untuk

menunjukkan batrwa buruan di Madinah tidak haram. Tetapi hal ini
ditanggapi dengan pernyataan Ibnu Al Qash bahwa mungkin burung

itu diburu diluar tanah haram, lalu dimasukkan ke wilayatr tanah

haram. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk menahannya. Inilah
jawaban yang disebutkan Malik dalam kltab Al Mudawwanah dan

dinukil Ibnu Al Mundzir dari Ahmad serta para ulema Kufah' Namun'

tidak menjadi kemestian darinya bahwa wilayatr haram Madinah tidak

dihararnkan buruannya. Ibnu At-Tin memberikan jawaban bahwa hal

itu terjadi sebelum pengharaman binatang buruan di wilayah haram

Madinah. Namun, sebagian ulama madzhab Hanafi justru

membaliknya dan mengatakan kisah Abu Umair menunjukkan

penghapusan riwayat yang mengharalnkan binatang buruan di
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Madinah. Namun, kedua pendapat ini sama-sama tidak lepas dari
kritikan. Adapun jawaban yang diberikan Ibnu Al Qash tentang

bergaul dengan orang belum 'mumayyiz' (mampu membedakan baik
dan buruk) maka menurut penelitian bahwa boleh berbicara langsung

kepadanya jika telah mampu memahami pembicaraan dan ada

faidahnya meskipun sekedar menghiburnya. Demikain pula dalam

mengajarkan hukum-hukum syar'i untuk melatihnya sejak kecil
seperti pada kisah Al Hasan bin Ali saat meletakkan kurma di
mulutnya, maka Nabi SAW bersabda, "Akh... akh... tidakkah engkau

mengetahui kita tidak makan sedekah. " Dibolehkan juga secara

mutlak bila maksudnya ditujukan kepada orang-orang yang hadir atau

memahamkan kepada orang-orang bisa memahami. Seringkali
dikatakan kepada anak kecil dan tidak mengerti, "Bagaimana

keadaanmu?" Namun maksudnya berbicara kepada pengasuhnya.

Ibnu Baththal menyebutkan faidatr hadits ini, diantaranya:

1. Disukai memerciki sesuatu yang tidak diyakini kesuciannya

dengan air.

2. Nama sesuatu tidak dimaksudkan maknanya.

3. Menggunakan rama untuk sesuatu yang tidak memiliki makna
yang dikandung nama itu tidak dinamakan dusta, sebab anak

kecil itu bukan bapak meski demikian telah dipanggil 'Abu
Umair' Oapak si Umair).

4. Boleh mengucapkan kalimat bersajak saat berbicara jika tidak
dipaksakan. Perkara seperti ini tidak terhalang untuk dilakukan
Nabi SAW sebagaimana terlarangnya menggubah sya'ir.

5. Melayani orang yang berkunjung dengan hal-hal yang

disukainya baik berupa makanan maupun selainnya.

6. Boleh menukil riwayat dari segi makna. Karena kisah ini
hanya satu dan telah disebutkan dengan redaksi yang berbeda-

beda.
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7.

8.

Boleh menukil sebagian hadits.

Boleh sesekali membawakan hadits secara lengkap dan kali

lain secara ringkas. Keadaan ini mungkin berasal dari Anas

dan mungkin pula dari periwayat sesudahnya.

Mengusap kepala anak kecil sebagai wujud kasih saying

kepadanya.

Memanggil seseorang dengan menyebut nama dalam bentuk

tashghir jika tidak menyakiti orang dimaksud.

Boleh menanyakan sesuatu yang sudah diketahui orang yang

bertanya berdasarkan sabda beliau SAW, "Apa yang dilalcukan

nughair (si burung kecil)?" Padatral sebelumnya beliau telah

mengetatrui burung itu mati.

Memuliakan kerabat pembantu dan menampakkan kecintaan

kepada mereka, karena semua perbuatan Nabi bersama Ummu

Sulaim dan kerabatnya pada umumnya disebabkan pelayanan

Anas terhadap beliau SAW.

9.

10.

11.

12.

Ibnu A1 Qash ditanggapi sehubungan pendapatnya berdalil

dengan hadits ini untuk membolehkan secara mutlak bagi anak kecil

mempermainkan burung. Abu Abdul Malik berkata, "Bisa saja hal itu

telah dihapus oleh larangan menyiksa hewan." Sementara Al Qurthubi
berkata, '?endapat yang benar tidak ada penghapusan. Bahkan yang

diberi keringanan bagi anak kecil adalah menahan burung untuk

menghiburnya. Adapun mernbiarkannya menyiksanya -apalagr sampai

mati- maka tidak diperbolehkan."

Di antara faidah yang belum disebutkan Ibnu Al Qash dan

tidak pula selainnya sehubungan kisah Abu Umair bahwa dalam

riwayat Ahmad di akhir hadits Umaratr bin Zadzan, dari Tsabit, dari

Anas, "Anak itu sakit dan meninggal." Lalu disebutkan hadits tentang

kisah kematian anak tersebut dan perbuatan Ummu Sulaim yang

menyembunyikannya dari Abu Thalhatr hingga dia tidur bersamanya.

i!
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Kemudian dia mengabarkan kepadanya pada waktu shubuh dan Abu
Thalhah menceritakannya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW
mendoalkan untuk mereka sehingga Ummu Sulaim mengandung dan

melahirkan seorang anak. Selanjutnya Anas membawanya kepada

Nabi SAW dan beliau melakukan tahnik serta memberinya nama

Abdullah. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah.

Ad-Dimyathi menegaskan dalam kitab Ansab Al Khazraj
bahwa Abu Umar meninggal ketika masih kecil. Sementara Ibnu Atsir
berkata dalam biografinya dalam trtab Ash-Shahabah,'tsarangkali
dialah anak yang menjadi sebab peristiwa antara Ummu Sulaim dan

Abu Thalhah." Seakan-akan tidak hadir dalam ingatannya saat itu
riwayat Umarah bin Zadzan yang menegaskan demikian, maka dia
pun menyebutkannya sebagai suatu kemungkinan. Saya belum melihat

orang yang menyebutkan Abu Umair di kalangan sahabat kecuali pada

peristiwa An-Nughair. Batrkan sebagian pensyarah menegaskan

bahwa namanya adalah nama panggilannya sendiri. Atas dasar ini,
maka ia termasuk salah satu faidatr hadits tersebut. Maksudnya,

menjadikan nama yang dimulai dengan kata 'Abu' atau 'IJmmu'
sebagai nirma seseorang tanpa ada nama lain bagrnya. Tetapi

disimpulkan dari perkataan Anas dalam riwayat Rib'i bin Abdullah,
"Diberi nama panggilan Abu Umair", bahwa dia memiliki nama selain

nirma panggilannya.

Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari

Husyaim, dari Abu Umair bin Anas bin Malik, dari paman-pamannya

satu hadits lain. Abu Umair ini mereka sebutkan sebagai anak yang

tertua Anas. Mereka mengatakan pula namanya adalah Abdullah
seperti ditegaskan Al Hakim Abu Ahmad dan selainnya. Barangkali
Anas memberinya nama seperti nama saudaranya seibu dan diberinya
nirma panggilan seperti n,rma panggilannya. Kemudian Abu Thalhah

memberi nirma Abu umari untuk anaknya yang diberikan Allatr
sesudah Abu Umair, tetapi tidak diberi nilma panggilan seperti nirma
panggilannya.
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Kemudian saya dapatkan dalam kitab An-Nisa karya Abu Al
Faraj bin Al Jauzi telah meriwayatkan di akhir biografi Ummu Sulaim

dari jalur Muhammad bin Amr -dia adalah Sahal Al Bashari-
seorang periwayat yang diperbincangkan, dari Hafsh bin Ubaidillah,

dari Anas, "Sesungguhnya Abu Thalhatr 
-suami 

Ummu Sulaim-
memiliki anak dari Ummu Sulaim yag diberi nama Hafsh, seorang

anak dalam masa pertumbuhan, maka pagi harinya Abu Thalhalt

-yang 
saat itu sedang puasa- melakukan sebagian kegiatannya..."

lalu disebutkan kisah seperti yang disebutkan dalam kttab Ash-Shahih

secara panjang lebar mengenai kematian anak kecil dan bagaimana

Ummu Sulaim tidur bersama Abu Thalhah, dan perkataan Ummu

Sulaim, "Bagaimana pendapafuu sekiranya seseorang meminjamkan

kepadamu suatu pinjaman...." Kemudian keduanya memberikan

kepada Nabi SAW akan hal itu serta doa beliau SAW kepada

keduanya. Begitu juga kisah keduanya dikaruniai anak lalu

mengirimkannya kepada Nabi SAW untuk dr-tahnik. Dalam kisah ini
terdapat penyelisihan terhadap keterangan dalam kitab Ash-Shahih. Di
antaranya batrwa anak itu dalam keadaan sehat dan tiba-tiba

meninggal. Dikatakan juga si anak dalam masa pertumbuhan. Adapun

selebihnya tidak jauh berbeda. Maka dari sini diketahui nama Abu

Umair adalah Hafsh.

Di antara keunikan yang berkaitan dengan kisah Abu Umair

adalalr riwayat Al Hakim dalam btab Ulum Al Hadits dari Abu Hatim

Ar-Razi bahwa dia berkata, "sernoga Allah memelihara saudara kita

Shalih bin Muhammad -yakni Al Hafizh yang diberi gelar Jazxah-

karena dia se,nantiasa menyenangkan kita, baik saat tidak ada maupun

ketika ada. Dia menulis kepadaku bahwa ketika Adz-Dzuhali -yatcni di

Naisabur- meninggal, mereka menunjuk seorang syaikh untuk

mengajari mereka yang biasa disebut Matrmisy. Syait*r ini

mendiktekan kepada mereka hadits Anas ini seraya berk ata, 6 -# ti.1 U

Ht #f (Wahai Abu Anir apa yang d.italatkan unta?). Kata 'Umair'

dibaca'Amir' dm'nughair' dia baca'ba'iir'. Detgan demikian, dia
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melakukan kesalahan dalam dua tempat sekaligus." saya (Ibnu Hajar)
katakan, Mahmisy adalah gelar dan namanya adalah Muhammad bin
Yazid bin Abdullah An-Naisaburi As-sulami. Demikian disebutkan
Ibnu Hibban dalam l<ttab Ats-Tsiqat dan berkata, "Diriwayatkan dari
Yazidbin Harun dan selainnya dan kisah ini menjadi bahan lelucon."

113. Memakai Nama Panggilan sAbu Turab, Meskipun Memilifti
Nama Panggilan yang Lain

A^-hr,fr,*,,A1'";iU6 oLiti *-- i,F- *
4trL7t; I ir; c, ,u;i 

"i aA ,ttt ,tg ,7G ,fr
dt)y' i;&u an -^+$ W'*v &,&\t _*
W6 rtr,Jw,;s.&riaiit *U,iirr c -*-*rl
jA ,G.tj i,at'relt, & iL \t ;;'rlt iir;; ;r)t ;
,,--f.t t-or*r,ifi \+,f '4)t &-'rr-l * ?nr';;',rlr

.qtj
6204.Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, ,,sungguh rr*ru 

^,RA yang paling dia sukai adalah Abu Turab. Dia sangat senang
dipanggil dengan nama itu. Tidak ada yang memberinya nama Abu
Turab kecuali Nabi SAW. suatu hari dia marah terhadap Fathimah.
Dia keluar lalu berbaring ke tembok masjid. Nabi SAW datang
mencarinya. Beliau berkata, 'Ini dia bersandar ke tembok'. Nabi sAw
datang kepadanya 

-dan 
saat itu punggungnya telah dipenuhi debu-

lalu Nabi sAw mengusap debu dari punggungnya seraya bersabda,
' Duduklah wahai Abu Turab'. "
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Keteransan Hadits:

Ima Bukhari menyebutkan kisah Ali bin Abi Thalib tentang

hal itu. Ia sudah disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap pada

pembahasan tentang keutamaan Ali. Di dalamnya disebutkan

perbedaan penyebab peristiwa itu dan untuk memadukannya adalah

sesuatu yang tidak mungkin. Namun, tampak bagi saya kemungkinan

untuk mengompromikannya dan ini saya sebutkan di babnya pada

pembahasan tentang minta izin. Telah dinukil pula dalam hadits Abdul

Muthalib bin Rabi'ah yang dinukil Imam Muslim sehubungan kisatt

panjang bahwa Ali RA berkat4 *r{ku Abu Hasan."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Khalid bin

Mali*rlad, dari Sulaiman, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad.

Sulaiman yang dimaksud adalatr Ibnu Bilal. Adapun kalirnat, "Dari
Satral bin Sa'ad" dalam riwayat Al Ismaili dan Abu Nu'aim dari jalur
Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Khalid bin Makhlad (guru Imam

Bukhar dalam riwayat ini) melalui sanad seperti di atas, *Aku

mendengar Sahal bin Sa'ad."

'*i -".i' & H' il qtj i it:; t;t (ridak ada yans

menamainya Abu Turab keanli Nabi SAW). Ibnu At-Tin berkata,

'Yang benar adalah Aba Turab." Saya berkata, "Apa yang tercantum

dalam naskatr sumber adalah keliru, bahkan ia disebutkan dalam

konteks hikayat dan menjadikan nama panggilan sebagai nilmanya.

Namun, dalam sebagian naskah disebutkan, "Aba Turab." Perbedaan

riwayat tentang ini sebelumnya telah disitir Al Ismaili. Dalam riwayat

Abu Dzar yang banr saja disitir disebutkan juga dengan kata 'Aba'.

fl f t +\'U( br gungguh namanya yang palins dia

sukai). Di sini terdapat penggunaan narna untuk nilma panggilan. Kata

lwanat dijadikan dalam bentuk 'mu'annats' karena dikaitkan dengan

kata latnyah (nama panggrlan). Al Karmani berkata, "Kata an di sini

berasal dai. anna. Sedangkan kata ahabba diberi baris 'fathah' karena

dipengaruhi oleh kata anna.Ia meskipun tidak diberi tasydid namul
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hal ini tidak mengharuskan untuk mengabaikan pengaruhnya.,, Saya
(Ibnu Hajar) katakan, apa yang dia katakan tidak menjadi satu
kemestian, bahkan ia tetap sebagaimana keadaannya. satral
mengisyaratkan dengan hal itu bahwa kecintaan Ali terhadapnya
berakhir dengan kematiannya. Hanya saja Satral menceritakan kisah
ini beberapa waktu setelah Ali meninggal. Ibnu At-Tin berkata, "Kata
kaanat disebutkan dalam bentuk rnu'annats (enis perempuan) karena
kata asmaa' adalah mu'annats, seperti firman-Nya, ; $ 'c.r"ei

(Setiap jiwa datang).
. t., t-iof:ri oi irt Otf o{s (Dan sungguh dia gembira knmi

memanggilnya). Kata nad'uuhu (menyebutrya) demikian dalam
riwayat An-Nasafi. sementara dalam riwayat Abu Dzar dari Al
Mustamli dan As-sarakhsi serta dalam riwayat kami dari Abu Al
waqt disebutkan an yud'aahaa. Adapun periwayat-periwayat lainnya
menyebutkan yud'aa bihaa. versi ini juga merupakan riwayat Imam
syaf i di kitab Al Adab Al Mufrad dari gurunya di tempat ini dengan
sanad yang sama. Derrikian pula dalam riwayat Abu Nu'aim melalui
Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dalam riwayat Utsman bin Abi Syaibah
dari Khalid ibn Makhlad disebutkan, ft 'riU bt (Mereka

memanggilnya dengannya),

+;ir ..l tr"r+jr jy g*A (Dia berbaring [bersandarJ ke

tembok di masjid). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 'Ke
tembok masjid." Lalu disebutkan juga kata fii tXrada) sebagai ganti
ilaa (ke). Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, ,)l!qt jl.
la.,!-.lt (Ke tembok ke masjid). pada pembahasan tentang masjid

disebutkan juga, tr&,ir ; 4ri 'i tty (Ternyata dia sedang tidur di

masjid).Ini menguatkan riwayat mayoritas di tempat ini.

y- (Mengihttinya). Kata yattabi'uhu dalam riwayat Al
Kasynihani disebutkan yabtaghiihi (mencarinya). Disimpulkan dari
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hadits tentang bolehnya memberi nama panggilan bagi seseorang lebih

dari satu, dan memberi gelar dengan n:rma panggilan. Jika gelar itu
berasal dari orang yang terkemuka kepada yang lebih rendah maka

hendaknya diterima meski lafazlnya tidak mengandung pujian.

Barangsiapa memahami hal ini sebagai pelecehan maka tidak perlu

digubris. Seperti perkataan orang-orang Syarn yang melecehkan Ibnu

Az-Zubnr karena memiliki gelar 'putra pemilik dua ikat pinggang'.

Maka dikatakan, 'Itu adalah tindakan sangat jelas keburukannya

darimu'.

Ibnu Baththal berkata, '?ada hadits ini dijelaskan bahwa

orang-orang yang mulia pun terkadang memiliki masalatr dengan istri

mereka. Terkadang hal ini membuatrya keluar dari rumahnya dan ini
bukan perkara yang tercela." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin

sebab keluarnya Ali didasari kekhawatiran melakukan hal-hal yang

tidak patut -di saat sedang maratr- kepada Fathimah RA. Maka dia

menutup celah ke aratr itu hingga kemarahan pada keduanya menjadi

reda. Dalam hadits ini terdapat pula kemuliaan akhlak Nabi SAW

karena mau datang kepada Ali RA untuk membuatnya ridha, menyapu

debu dari punggungnya untuk menyenangkannya, lalu bercanda

dengannya menggunakan nama panggilan yang dia:rrbil dari

kondisinya saat itu. Beliau SAW tidak menegur Ali RA mengenai

persoalannya dengan Fathimah padahal putrinya ini memiliki

kedudukan yang sangat mulia di sisinya. Maka disimpulkan darinya

tentang disukainya bersikap lematrJembut terhadap para menantu dan

tidak mengecam mereka untuk melanggengkan kasih sayang mereka,

karena kecaman hanya dikhawatirkan dari orang yang dilhawatirkan

timbulnya kedengkian.

Catatan

Ibnu Ishaq dan Al Hakim meriwayatkan melalui jalurnya dari

hadits Arnmar, rb, * il' & $t iUrt 93ril 1j;r ept '; oS
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w;al rf 'jd # ,=t, sj ut ,{ S6i ,uafi ir} ;x" i6i qt W '+'i

.r6t ,f30, @eliau dan Ali berada dalam perang Al Asyirah, lalu Nabi

sAW datang dan mendapati Ali sedang tidur, sementara dia telah
dipenuhi debu, maka beliau membangunkannya dan berrrnta
kepadanya, "Ada apa Abu Turab." Kemudian beliau bersabda,
"Maukah engkau aht ceritalcan tentang manusia paling celarra...").
Perang Al Asyirah terjadi di sela-sela tahun kedua hijrah sebelum
perang Badar. Ia berlangsung sebelum Ali menikatri Fathimatr. Jika
riwayat ini akurat mungkin dikompromikan batrwa kejadiannya
berlangsung lebih dari satu kali.

Ibnu Ishaq me,nyebutkan sesudah kisah tersebut seraya berkat4
"sebagian ahli ilmu menceritakan kepadaku, sesungguhnya apabila
Ali marah terhadap Fathimah mengenai sesuatu, maka dia tidak akan
berbicara denganny4 batrkan dia mengambil debu dan meleta}kan di
kepalanya. Apabila Nabi SAW melihatnya maka beliau bertanya,
'Ada apa denganmu watrai Abu Turab?"' hi sebab lain yang
menguatkan batrwa kejadian itu berlangsung berulang kali. yang
menjadi pegangan pada semua itu adalatr hadits sahal pada bab
berikutnya.

114. Nama yang Paling Dibenci Altah

,*t * \t ;* lt J;, Jv :JG ij-j ,4 * g?\r o"
gy,trr'q, k,yi it ry iqt ii,a<11,?f

6205. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkat4
Rasulullatr sAw bersabd4 "Nana paling hina pada hari kiamat di
sisi Allah adalah seesorang memakai nama 'malihtl arnlak' (Raja
para raja)."
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Lrirlv:- I' q ft&i ils utr ;;) 
"j 

,r g?\r *
.gy"'lr #. k b, -xt +,a\t &i rT ?

to

.;r turi i:;i I'riA : ot.;L Js

6206. Dari Al A'raj, dari Abu H*uiruf, 
-satu 

riwayat-
beliau berkata, 'T.{ama paling dibenci di sisi Allah 

-Sufyan 
berkata

berulang laki, "Nama-nama paling hina di sisi Allah"- seseorang

memakai nama'malikul amlaak'."

Sufyan berkata, "[Jlarna selainnya berkata, 'Pafsirannya adalah

syahansyah' (raj a diraj a). "

Keterangan Hadits:

@ab nama paling dibenci oleh Allah ta'ala). Demikian dibuat

judul dengan kata dibenci (abghad) dan dia semakna dengan kata

yang ada dalam hadits. Disebutkan juga dengan kata akhbals (paling

buruk) dan aghyazh @aling dimurkai). Keduanya terdapat dalam

riwayat Muslim melalui jalur lain dari Abu Hurairah. Ibnu Abi

Syaibah mengutip dari Mujahid, "tilt ofi 1Wo*o-nama paling tidak

disukai). Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi dia berkata,

"Disebutkan pada sebagian hadits, Eq 49 i!' , "ril"-lr ;aiu.1 llfama-

nama paling dibenci Allah adalah Khalid dan Malik). " Dia berkata,

"Saya kira ini tidak akurat, karena di antara sahabat ada yang

menggunakan masing-masing dari kedua nama itu." Dia berkata pula,

"Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa nama penjaga neraka adalah

Malik." Diaberkata, "Harnba meskipun mati namun ruh tidak binasa-"

Mengenai hadits yang dia sitir saya tidak temukan setelah melakukan

penelitian. Saya melihat pada biografi Ibrahim bin Al Fadhl A1

Madani (salah seorang periwayat yang lemah) dalam salah satu

riwayatrya yang munkar, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah,
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yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ,g;'& r; irr j l;\ t;i

94'"A r; iirr j1 t*l;!t ,i$.6i"1.e ov*,\t ekit ,?b) olAt ui*:rt

Qtlama paling disukai Allah adalah yang digunakan sebagai nama-

Nya, dan nama paling benar adalah Harits dan Hammam, dan nama-

nama paling dusta adalah Khalid dan Malik, dan nama paling dibenci

Allah adalah apa yang dinamakan untuk selain-Nya). Di sini Ad-

Dawudi tidak menyebutkan redaksi hadits secara akurat. Atau ini

adalah redaksi hadits lain yang sempat dia lihat. Mengenai

argumentasinya melemalrkan hadits itu karena sebagian sahabat

menggunakan untuk namanya dan juga sebagian malaikat, maka ini
tidak kuat. Sedangkan argumentasi mernbolehkan memakai narna

'}*ralid' (kekal) bahwa ruh-ruh tidak binasa, maka jika diterima juga

cukup kuat. Karena Allah telah berfirman kepada Nabi-Nya dalam

suratr Al Anbiyaa' ayat 34, liajr ,# 'c -A. ,i);, 61 (Kami tidak

menjadilrnn hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum knmu

[MuhammadJ). Kata khuld ftekal) adalah hidup selamanya tanpa ada

kematian. Maka keberadaan ruh-ruh tidak binasa tetap tidak dikatakan

bahwa pemilik ruh itu kekal.

stll nt' ;p (Dari Abu Az-Zinad). Dalamriwayat Al Humaidi di

Musnad-nya dari Sufyan, "Abu Az-Zirudmenceritakan kepada kami."

Ia diriwayatkan Abu Awanah dalam Shahihnyapula melalui jalurnya.

at j; (Sebagai riwaya). Demikian dalam riwayat Ali di tempat

ini. Sementara Ahmad mengutip dari Suffan, 'Dinisbatkan

kepadanya," Versi ini diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Daud. At-
Tirmidzi menyebutkan dari Muhammad bin Maimun, dari Sufyan,

sama sepertinya. Kedua kata itu sama-sama kiasan tentang penisbatan

hadits kepada Nabi SAW yang bermakna, "Rasulullah SAW

bersabda." Penyebutan lafazh ini secara tekstual tercanfum langsung

dalam riwayat Al Humaidi.
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;ii 6eahng hina). Demikian dalam riwayat Syu'aib bin Abi

Jamrah yang dinukil mayoritas. Ia berasal dari kata al khanaa artinya

kotor dalam perkataan. Sementara dalam riwayat Al Mustamli

disebutkan dengan kata akhna', dan ini yang masyhur dalam riwayat

Suffan bin Uyainah, yang berasal dari kata al khunu' yang berarti

hina. Inilah penafsiran yang dikemukakan Al Humaidi (guru Imam

Bukhari) sesudah mengutip riwayat ini dari Sufyan, dia berkata,'Kata

akhnaa artinya paling hina." Imam Muslim meriwayatkan dari Ahmad

bin Hambal, dia berkata, '(AI(u bertanya kepada Amr Asy-Syaibani -

yakni Ishaq sang atrli batrasa- tentang kata akhna. maka dia berkata,

'Paling rendatl'." Iyadh berkata, 'Maknanya, ia adalah nama paling

diremehkan." Serupa dengan ini ditafsirkan Abu llbaid. Kata al

khaani' artinya adz -dzaliil (yang hina). Dikatakan' khana' a ar-r aj ul'
artinya laki-laki itu menghina." Ibnu Baththal berkata, "Apabila nama

merupakan nama paling hina, maka orang menggunakannya lebih

hina." Adapun Al Khalil menafsirkan kata akhna' dengan arti afiar
(paling berdosa). Dia berkata, "al Khan'u artinya perbuatan dosa.

Dikatakan 'akhna'a ar-rajul lil mar'ah' artinya laki-laki ifu mengajak

perempuan berbuat dosa (zina)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia dekat

dengan makna al khanaa'yaitu kekotoran atau kekejian.

At-Tirmidzi meriwayatkan di akhir hadits, "Akhna' bermakna

paling buruk." Abu lJbaid menyebutkan hadits ini disebutkan dengan

kata ankha'dan ia semalcna dengan binasa, karena an-nakh'u artinya

menyembelih dan membunuh secara sadis. Sudah disebutkan bahwa

dalam riwayat Hammam dengan kata aghyazft (dimurkai). Hal ini

dikuatkan lafazh, $y$6yr '$;'^fr &U r,, I' i*L "-t:zr (Sangat keras

kemarahan Allah terhadap seseorang yang mengalat bahwa dia

adalah malilatl amlaak) yang diriwayatkan Ath-Thabarani.

Disebutkan dalam penjelasan syaiktr kami Ibnu A1 Mulaqqin bahwa

pada sebagian riwayat disebutkan, 'T'{ama paling kotor", namun saya

tidak melihat redaksi seperti ini. Hanya saja ia disebutkan sebagian

pensyaratr sehubungan pentafsiran kata aloua'.

626 - FATEUL BAARr



di sisi Allah. Sufyan berkata berulang kali "Nama-nama paling
hina"). Maksudnya, dia mengatakan yang demikian lebih dari satu

kali. Kata ini banyak sekali digunakan untuk menunjukkan jumlah

yang banyak.

ar + (Di srsl Allah). Abu Daud dan At-Tirmidzi

menambahkan dalam riwayat, "Pada hari kiamat." Tambahan ini
tercantum di tempa ini dalam riwayat Syu'aib, yakni hadits

sebelumnya.

u$; lUemakai nama). Maksudnya, menamai dirinya atau

diberi nama seperti itu dan merasa ridha dengannya dan terus

menggunakannya.

Jyr'lr $; (Raia para raja). Kata malik berasal dari kata

malalrn (memiliki atau menguasai). Adapvt amlaak adalah jamak dari
katamalik Gaja) atau jamak dari kata maliik (pemilik).

op 'J.& r'i,til jf $ufyan berkata, "(Jlama selainnya

berlrnta'). Maksudny4 selain Abu Az-Zinad.

8r3 o613 ,* (Penafsirannya 'syahansyah'). Demikian

disebutkan penafsirannya dalam riwayat Al Kasymihani. Pada riwayat
Ahmad dari Sufyan disebutkan, "sufyan berkata, 'seperti

syatransyah'." Barangkali Su$an mengatakannya satu kali sebagai

nukilan dan satu kali dari dirinya sendiri. Al Ismaili meriwayatkannya
dari Muhammad bin Ash-Shabbah, dari Sufyan, sama sepertinya, dan

ditambahkan, "Sama sepertinya ash-shin." Kata 'syahansyah' diberi
'sukun' pada huruf 'nun' dan 'ha' di akhirnya terkadang diberi
'tanwin' dan bukan 'ha' yang menunjukkan jenis perempuan. Maka
tidak boleh digunakan dalam bentuk 'mu'annats' (erris perempuan)

selamanya.
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Sebagian pensyarah Shahih Bukhari merasa heran dengan

pandangan Sufyan bin Uyainah yang menafsirkan kata Arab dengan

non-Arab dan sebagian lagi mengingkarinya. Namun, ini kelpaan dari

mereka tentang maksudnya, sebab kata 'syahansyah' telah banyak

digunakan sebagai nama pada masa itu. Maka Sufyan hendak

mengingatkan bahwa nama yang tercela tidak terbatas pada 'malikul

amlaak' tetapi semua yang mengandung makna yang sama dengan

bahasa apa saja tetap masuk dalam celaan. Menguatkan hal itu, dalam

riwayat At-Tirmidzi disebutkan, " S eperti syahansyah. "

Kata 'syahansyah' inilah yang masyhur pada hadits ini.

Namun Iyadh menyebutkan dari sebagian riwayat, "Syah syah."

Namun, yang pokok adalah versi pertama sementara kata ini hanya

untuk memudahkan pengucapannya. Sebagian mengklaim yang benar

adalah 'syah syahan'. Namun, sebenarnya tidak demikian, karena

kaidah bahasa non-Arab mendahulukan kata yang disandari daripada

kata yang disandarkan.

Iyadh berkata, "sebagian ulama berdalil dengan hadits ini

batrwa nama itu bukanlah yang dinamai. Namun, tidak ada dalil

tentang hal itu, bahkan yang dimaksud dari nama adalah pemilik nama

itu. Hal itu seperti riwayat yang menyebutkan "Laki-laki yang paling

dimurkai", seakan-akan ia termasuk menghapus kata yang

disandarkan dan menggantikannya dengan kata yang disandari. Hal itu

dikuatkan juga dengan kalimat 'memakai nama'. Maknanya, nama

paling hina adalah nama seseorang yang menggunakan nama

syatransyah, berdasarkan riwayat lain, "Sesungguhnya nama-nzlma

yang paling hina." Hadits ini juga dijadikan dalil pengharaman

memakai nama seperti yang disebutkan karena adanya ancaman keras.

Diikutkan kepadanya apa yang semakna dengannya seperti 'khaliq al

k*ralq' (pencipta ciptaan), 'ahkamul hakimin' (hakim para hakim),

'sultan salathin' (penguasa para penguasa), dan 'amirul umara'

(pemimpin para pemimpin). Dikatakan, diikutkan pula kepadanya

orang-orang yang memakai nama dengan antara nama-nama Allah
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yang khusus, seperti 'Ar-Rahman', 'Al Quddus', dan 'Al Jabbar'.

Lalu apakah diikutkan padanya yang memakai nama 'qadhil qudhat'
(qadhi para qadhi), dan 'hakim al hukkam' (hakim para hakim)? Para

ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Az-Zamal<hsyari berkata

sehubungan firman Allah, #At n{;t gtakim yang seadil-adilnya),

yakni hakim paling adil dan paling berilmu di antara hakim-hakim
lain, karena tidak ada keutamaan seorang hakim atas hakim lainnya
kecuali dalam hal keadilan dan ilmu." Dia berkata, "Berapa banyak

orang yang tenggelam dalam kebodohan dan penyimpangan di zaman

kita, justru diberi gelar 'aqdha al qudhat' (qadhi terbaik di antara para

qadhi), maka ambillah pelajaran dari itu." Pernyataannya ini
ditanggapi Ibnu Al Manayyar dengan mengemukakan hadits, ftlali
V @"ani terbaik kamu adalah Ali). Dia berkata, "Disimpulkan

tentang bolehnya seseorang mengatakan kepada seorang qadhi yang
paling adil atau paling berilmu di zarnannya sebagai 'aqdha qadhi'
(qadhi terbaik)." Selanjutrya dia berbicara tentang perbedaan antara

'qadhi qudhat' dan 'aqdhal qudhaat'. Dalam terminologi mereka yang

pertama di atas yang kedua, tetapi ini bukan menjadi maksud kita di
tempat ini. Perkataan Ibnu Al Manalyar ditanggapi Al Iraqi, dia
membenarkan larangan yang dikatakan Az-Zarrnldtsyari. Dia
membantah hujjah Ibnu Al Manayyar tentang kisah Ali. Menurutnya,
keutamaan dalam hal itu berkenaan dengan orang yang dimaksud

perkataan tersebut, dan siapa yang diikutkan kepadanya maka tidak
sama dengannya, karena keutamaan tersebut diungkapkan

menggunakan 'alif dan 'lam'. Dia berkata, "Tidak tersembunyi lagi
perkataan itu merupakan kelancangan. Tidak boleh berpatokan dengan

perkataan mereka yang memegang jabatan hakim lalu diberi sifat
seperti ini sehingga menyenangkannya. Sungguh kebenaran lebih
patut diikuti."

A1 Qadhi lzzlddin Ibnu Jama'ah mengatakan telah melihat
bapaknya dalam mimpi, lalu dia bertanya tentang keadaanny4 maka
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bapaknya berkata, "Tidak ada bagiku yang lebih berbahaya daripada

nama ini." Maka saat itu juga dia memerintahkan para penulis agar

tidak menuliskan nama bapaknya sebagai 'qadhi qudhat' akan tetapi

'qadhi muslimin' (qadhi kaum muslimin). Dia memahami perkataan

bapaknya bahwa maksudnya adalah nama tersebut. Padahal bisa saja

maksudnya adalah jabatan hakim. Batrkan menurut saya, inilah yang

lebih kuat, karena penamaan 'qadhi qudhat' telah ada sejak lama dari

masa Abu Yusuf (murid Abu Hanifah). Al Mawardi melarang raja

pada masanya menggunakan gelar 'malikil muluk' (penguasa para

raja) meskipun Mawardi biasa disebut 'qadhi qudhat'. Barangkali

letak perbedaan antara 'malikul muluk' (penguasa para raja) dengan

'qadhi qudhat' (qadhi para qadhi) adalah yang satunya dilarang tegas

dalam riwayat sedangkan yang lain tidak disebutkan dalam riwayat.

Disamping itu, pada lafazh'qadhi qudhat' sangat jelas pembatasan

waktunya. Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkat4

"Diikutkan kepada kata 'malikul amlaak' kata 'qadhi qudhat'

meskipun ia telah masyhur digunakan untuk para pemuka qadhi di

Masynq sejak zaman dahulu. Adapun penduduk Maghrib selamat

daripada hal ini, karena nama pembesar qadhi bagi mereka adalah

'qadhi jama'ah'." Dia berkat4 "Pada hadits ini terdapat pensyariatan

etika dalam segala sesuatu, karena larangan menggunakan n,Ima

'malikul amlak' (raja para raja) dan ancaman atasnya berkonsekuensi

larangan atas hal itu secara mutlali, baik maksudnya adalah raja bagi

para raja di bumi atas sebagiannya, dia berhak menyandang nama itu

atau tidak berhak. Padahal jelas adanya perbedaan antara yang

menggunakannya dan jujur dan yang menggunakaffIya lalu berdusta.

630 - FATHUL BAARI



115. Nama panggilan bagi Orang Musyrik

ur +l of vt ,jA & *L \t *'"Cr i.J,;" :3b Jr,)

/9 ori

Miswar berkata: Aku mendengar Nabi sAw bersabda,
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6207. Dari Ibnu Syihab, dari Urwatr bin Az-Zubair,

sesungguhnya Usamah bin Zaid RA mengabarkan kepadanya,

Rasulullatr SAW menaiki keledai yang diberi alas pelana yang terbuat

dari kain tebal dari wilayah fadak sementara Usamah di belakangnya,

untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah pada bani Harits bin Al Khazraj
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sebelum perang Badar. Keduanya berjalan hingga melewati majlis

yang ada Abdullah bin Ubay Ibnu Salul. Hal itu terjadi sebelum

Abdullah bin Ubay masuk Islam. Ternyata dalam majlis itu ada kaum

muslimin, musyrikin, penyembah berhala, dan orang-orang Yahudi.

Di antara kaum muslimin terdapat Abdullah bin Rawahah. Ketika

majlis itu terkena debu keledai, maka Ibnu Ubay menutup hidungnya

dengan selendangnya dan berkata, "Jangan engkau tebarkan debu

kepada kami." Rasulullah SAW memberi salam kepada mereka

kemudian berdiri dan turun mengajak mereka kepada Allah seraya

membacakan Al Qur'an kepada mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul

berkata, "Hai Muhammad, tidak ada yang lebih baik dari apa yang

engkau katakan sekiranya benar, jangan engkau mengganggu kami

dengannya di majlis-majlis kami, siapa yang datang kepadamu maka

ceritakanlah kepadanya." Abdullah bin Rawahah berkata, "Bahkan

wahai Rasulullah, datangkan kepada kami di majlis-majlis kami,

sesungguhnya kami suka hal itu." Maka kaum muslimin dan

musyrikin serta orang-orang Yahudi saling mencaci-maki hingga

hampir-hampir berkelahi. Rasulullah SAW terus menenangkan

mereka hingga semuanya diam. Kemudian Rasulullah SAW naik

hewan tunggangannya. Beliau berjalan hingga masuk kepada Sa'ad

bin Ubadah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Sa'ad, tidakknh

engkau mendengar apa yang dikatakan Abu Hubab? -maksudnya

Abdullah bin Ubay- Dia mengatakan begini dan begitu. " Sa'ad bin
IJbadah berkata, "Wahai Rasulullah, bapakku sebagai tebusan

untukrnu, maafl<an dia dan lapangkan dada, demi Yang menurunkan

Al Qur'an kepadamu, sungguh Allah telah mendatangkan kebenaran

yang diturunkan kepadamu, penduduk negeri ini telah sepakat untuk

menjadikannya pemimpin dan orang yang terhormat. Ketika Allah
menolak hal itu dengan kebenaran yang diturunkan kepadamu, maka

dia menjadi iri karenanya. Itulatr yang membuatnya melalrukan apa

yang engkau lihat." Rasulullah SAW pun memaafkannya. Adapun

Rasulullatr dan sahabat-sahabatnya memaafkan kaum musyrikin dan

ahli kitab sepgrti diperintatrkan Allah serta bersabar atas gangguan
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mereka. Allah berfirman, "sungguh kamu akan mendengar dari

orang-orang yang diberi Al Kitab." Ayat. Dia berfirman pula,

"sebagian besar ahli kitab menginginkan." Maka Rasulullah SAW

menafsirkan dengan memberi maaf kepada mereka atas apa yang

diperintahkan Allah. Hingga beliau diizinkan terhadap mereka. Ketika

Rasulullah SAW melalrukan perang Badar dan Allah membunuh

mereka yang terbunuh di antara pembesar-pembesar kafir dan

pemuka-pemuka Quraisy, maka Ibnu ubay Ibnu Salul dan kaum

musyrikin serta penyembah berhala yang bersamanya berkata, "Ini

adalah urusan yang telah menguat, baitlah Rasulullah SAW di atas

agama Islam." Maka mereka pun masuk Islam."

J-:JLi,-!t-J' * ; ,"* * &'; i.prat c, lr * f
'r4"'

,:As'*X-j'Obp ok fP ,o'r/. 4b 6J'.*j, ,.i,r J;t
u ,p\t )r1tt e 06l,f'tt ,j n /#--b e r',v :Jv

.)6t

6208. Dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal, dari Abbas bin

Abdul Muthalib, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau

memberi mamfaat kepada Abu Thalib? Sesungguhnya dia menjagamu

dan marah karenamu." Beliau bersabda, "Benar, dia berada di bagian

atas neraka, knlau buknn karena alat niscaya berada di tempat paling

bawah di neraka."

Keteransan Hadits:

(Bab nama panggilan bast orang musyrik)' Maksudnya'

apakah boleh memulai memberi nama panggtlan untuk mereka, dan

jika dia memiliki nama panggilan apakatr boleh berbicara dengannya
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atau menyebut nama panggilannya itu? Hadits-hadits di bab ini sesuar

dengan bagian akhir dan diikutkan yang lainnya dari segi hukum.

ik J'6: (Miswar berkata). Dia adalah Ibnu Makhramah Az-

Zuhi seperti dikutip semua periwayat kecuali An-Nasafi, dimana dia

tidak mencantumkan riwayat mu'allaq dalam naskahnya. Dalam

Mustakhraj Abu Nu'aim disebatkan, "Al Miswar berkata", dan ini
lebih masyhur.

/,6 gj i.\ l"-l oi lt 6"cuali yang diinginkan lbnu Abi

Thalib).Ini adalah bagian hadits yang sudah disebutkan dengan sanad

yang mdushul pada bab "Ketetapan Seperlima."

Imam Bukhari menukil hadits dari Abu A1 Yaman, dari

Syu'aib, dari Az-Zrhi, dan dari Ismail, dari saudaranya, dari

Sulaiman, dari Muhammad bin Abi Atiq, dari Ibnu Syihab, dari

Urwah bin Az-Ztbair. Ismail yang dimaksud adalah lbnu Abi Uwais,

dan Sulaiman adalah lbnu Bilal. Adapaun redaksi di tempat ini sesuai

versi Sulaiman.

-.ot a,\? ,f (Dari Urwah). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan,

"IJrwah bin Az-Zttbair mengabarkan kepada kami." Redaksi riwayat

Syu'aib sudah disebutkan pada tafsir surah Aali Imraan disertai

penjelasan hadits ini. Adapun yang dimaksud adalah kalimat,

"Tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan Abu Hubab?" Ini
adalah nama panggilan Abdullah bin Ubay. Pada saat itu dia belum

menampakkan keislaman seperti dijelaskan dalam redaksi hadits dan

tampak dari bagian akhirnya. Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan

hadits Al Abbas bin Abdul Muthalib, "Wahai Rasulullah, apakatr

engkau memberi suatu mamfaat kepada Abu Thalib?" Penjelasannya

sudah dipaparkan pada biografi kenabian sebelum pembahasan Isra'.

Seakan-akan maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits pertama

adalah karena berasal dari ucapan Nabi SAW dan hadits kedua adalah

ucapan yang didengarnya lalu disetujuinya. An-Nawawi berkata
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dalam kitab Al Adzkar setelah menetapkan larangan memberi nama

panggilan orang kafir kecuali memenuhi dua syarat yar,g

disebutkannya. Dalam hadits berulang kali ditemukan penyebutan

'Abu Thalib' yang bernama Abdu Manaf. Allah berfirman, grl tn-'*

* (Binasalah kedua tangan Abu Lahab). Kemudian dia

menyebutkan hadits kedua di bab ini dan berkata, "Adapun perkataan

beliau SAW 'Abu Hubab' berlaku apabila ditemukan syaratnya, yaitu

orang tersebut tidak diketahui kecuali menyebut nama panggilannya,

atau dikhawatirkan timbul fitnah apabila disebut namanya." Dia

berkata, "Rasulullah SAW telah menulis kepada Heraklius dan

menyebut namanya tanpa nurma panggilan atau gelarnya, yaitu kaisar.

Kita juga diperintah bersikap keras terhadap mereka, maka hendaknya

tidak memberi mereka nama panggilan atau berkata lembut." Namun

disanggah bahwa apa yang dikatakannya tidak memiliki batasan yang

tetep. Bahkan pada kisah Abdullah bin Ubay telah disebut nama

panggilarurya, padatral namanya lebih masyhur daripada

panggilannya, dan tidak ada pula kekhawatiran menimbulkan fitrah,

sebab yang diajak berbicara oleh Nabi SAW saat itu memiliki

komitmen keislaman yang tinggi sehingga tidak dik*rawatirkan timbul

fitnah meski disebut namanya. Namun, perbuatan Nabi SAW tersebut

adalah untuk melunalftan hati orang-orang yang belum memeluk

Islam seperti ditegaskan Ibnu Baththal ketika berkata, "Di sini

terdapat keterangan membolehkan memberi nama panggilan orang

musyrik untuk melunakkan hati mereka, baik mengharapkan

keislamannya, atau mendapatkan mamfaat dari mereka. Sedangkan

pemberian nama panggilan untuk Abu Thalib secara zhatrir masuk

bagran pertama, yaitu nama panggilannya lebih masyhur daripada

nama aslinya. Kemudian pemberian nama panggilan untuk Abu Lahab

telatr disinyalir An-Nawawi kemungkinan keempat yaitu menjauhi

penisbatannya kepada penghambaan terhadap berhala, karena

namanya adalatr Abdul Uzza. Pendapat ini telah dikemukakan lebih

dahulu oleh Tsa'lab dan diikuti Ibnu Baththal. Adapun ulama
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selainnya berkata, "Disebutkan panggilannya dan bukan namanya

adalah sebagai isyarat dirinya akan masuk neraka yang menyala-

nyala." Diisyaratkan bahwa apa yalg dia banggakan di dunia berupa

ketampanan dan anak justru menjadi sebab bagi kehinaan dan siksaan

baginya di akhirat.

Ibnu Baththal menyebutkan dari Abdullah bin Abi Zamanin,

sesungguhnya dia berkata, "Adapun nama Abu Lahab adalah Abdul
Uzza dan panggilannya adalah Abu Utbatr. Kemudian dia diberi gelar

'Abu Lahab' (yang berkobar) karena wajahnya berkilau dan berkobar

karena ketampanannya." Dia berkat4 "Ia adalah gelar dan bukan

nama panggilan." Namun, yang demikian menguatkan kemusykilan
pertama, karena jika gelar bukan dalam rangka celaan bagi kafir, maka

tidak diperkenankan bagi seorang muslim. Mengenai perkataan Az-
Zamakhsyari, 'Nama panggilan ini bukan penghormatan bahkan

untuk penghinaan, karena ia merupakan kiasan neraka jahannam.

Dimana maknany4 binasalatr kedua tangan si jahannam", ini juga

ditanggapi bahwa nama panggilan tidak ada kaitannya dengan indikasi
kata. Bahkan nama bila dimulai dengan kata 'Abu' atau 'IJmmu'
maka ia adalah nama panggilan. Kalaupun kita menerimanya, tetapi

kata 'lahab' tidak khusus untuk 'jahannam' bahkan yang dijadikan
pegangan perkataan selainnya, "Rahasia sehingga disebutkan nama

panggilannya adalah ketika Allah mengetahui akhir perjalanannya ke

neraka yang berkobar, dan bertepatan dengan nama panggilannya,

maka sangat sesuai bila disebutkan nama panggilan dan bukan

namanya.

Adapun dalil pendukung yang dikemukakan An-Nawawi
berupa surat untuk Heraklius, maka pada kitab itu sendiri dia disebut

'Pembesar Romawi'. Ini mengindikasikan penghormatan. Gelar bagi

non Arab sama seperti nama panggilan bagi orang Arab. An-Nawawi
berkata di tempat lain, "Masalahnya apabila seseorang menulis surat

kepada orang musyrik dan mencanfumkan 'salam' atau yang

sepertinya, maka sepatutnya ditulis sebagaimana yang ditulis Nabi
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SAW kepada Heraklius." Lalu dia menyebutkan surat yang dimaksud

dan di dalamnya terdapat kalimat, '?embesar Romawi." Kemudian

bapakku mengumpulkan dalam catatannya terhadap kttab Al Adzkar

bahwa kalimat 'Pembesar Romawi' adalah sifat yang tidak

terpisahkan dari Heraklius. Maka beliau SAW menulis seperti itu dan

tidak menulis 'Raja Rumawi', sebab jika Nabi SAW menuliskan

demikian bisa saja dijadikan alasan oleh Heraklius bahwa Nabi SAW

mengukuhkannya sebagai pemegang kekuasaan itu." Dia berkata,

"Hal itu tidak bertentangan dengan firman Allah ketika mengisahkan

penguasa Mesir, ''Ui' lttj (Raja berkata), karena ia hanya

menceritakan perkara lampau dan telatr berakhir. Berbeda dengan

Heraklius."

Dikatakan 'Pembesar Romawi' dan tidak 'Raja Romawi'

untuk membedakan, karena orang yang bemama Heraklius sangat

banyak, maka dikatakan 'Pembesar Romawi' untuk membedakan

dengan orang lain yang bernama Heraklius. Atas dasar ini ia tidak

dapat dijadikan dalil membolehkan menulis 'Pembesar' ketika

membuat surat kepada raja Musyrik, kecuali bila diperlukan untuk

membedakan de,ngan yang lainnya. Begitu pula jika bermaksud

melunal<kan hati atau menghindari timbulnya fitrah.

Jika disebut 'Kaisar' sebagai gelar bagi semua raja berkuasa di

Romawi, maka sama dengan sejumlatr raja, seperti 'Kisra' untuk raja

Persiq 'Khaqan' untuk raja Turki, 'Najasyr' untuk raja Habasyatr,

'Tubba' unhrk raja Yaman, 'Bathlayrs' untuk raja Yunani, 'Qathanun'

untuk raja Yahudi 
-dan 

ini pada masa terdahulu, adapun belakangan

disebut 'Ra'sul Jslt$'-, 'Numrud' untuk raja Shabi'ah, 'Dahmi'

unfuk raja Hindi4 'Qur' unttrk raja As-Sanad, 'Ya'bur' untuk raja

Cina, 'Dzu Yazin'untuk raja Himyar, 'Hayaj' untuk raja Az'Zanj,

'Zarrbil'untuk raja'Y:.hazr', 'Syatr Arman' untuk raja Al*rlath, 'Kabil'

untuk raja An-Naubah, 'Al Afsyin' untuk raja Farghanatr dan

Usruusanah, 'Fir'aun' untuk raja Mesir,'N Aziz' untuk p€xlguasa

wilayah Alexandria, 'Jalut' untuk raja Barbar, dan 'An-Nu'man'
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untuk raja Persia wilayah barat. Kebanyakan penjelasan di tempat ini
dinukil dari As-Sirah Al Mughlathai dan sebagiannya perlu ditinjau
kembali.

116. Ma'aridh' telah Mencukupi daripada Berdusta

ti>tiir ;S :Jui ,iAL.rtr Il ;->t1 :gf1 i:l* ftg;t
,ift '"t, .ct?t .tt ,k oi ;')ii ,t* l"; ,& if Ud

.a3:v

Ishaq berkata: Aku mendengar Anas, ..Seorang anak Abu
Thalhah meninggal. Dia berkata, 'Bagaimana keadaan si anak'.
ummu Sulaim berkata, 'Nafasnya telah tenang, aku harap dia telah
istirahat'. Abu Thalhah mengira Ummu Salamah berkata sebenarnya."

zcv
Pc

.//FL.-:e;-;'a5;l
6209. Dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik, dia berkata,

'Nabi sAw berada dalam suafu perjalanan. Lalu seseorang
berdendang. Rasulullah sAw bersabda, 'Bersikap rembutlah (pelan-
pelan) wahai Anjasyah 

-kasihan engkau- terhadap rrnca-laca
(kaumwanita)."

I Ma'aridh adalah tidak menjelaskan maksud suatu pembicaraan.-ed.

J$)
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.irtr
6210. Dari Abu Qilabatr, dari Anas RA, sesungguhnya Nabi

SAW berada dalam perjalanan, sementara seorang budak berdendang

di kalangan perempwm, dia disebut Anjasyah. Maka Nabi SAW

bersabda, "Perlahanlah wahai Anjasyah, engkau menuntun kaca-

l(flca." Abu Qilabah berkata, "Maksudnya, kaum perempuan."

)G *) ;e \t e'e. c:6 :Jv *ut U L-f $:"; i;6 7
;a ht * 4t li iw ,yr\I,.)r'# or,,) ,1#1 d itf-
i;l;> ,l; ,i;a Ju .rrj4t ;J t ,:^Gl $'!;"-i) ,*t

.:dt
6211. Dari Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepada

kami, dia berkata, 'T.Iabi SAW memiliki seorang tukang dendang yang

disebut Anjasyah. Dia memiliki suara yang bagus. Maka Nabi SAW

bersabda kepadanya, 'Perlahanlah wahai Anjasyah, jangan engkau

p ecahlmn l(flca-kaca'. "

Qatadatr berkata, "Maksudnya, Pmdperempuan yang lemah."

ltt Jyt |5'i tl **luro6 ,Sv #! i ,/ 7 ;;A 7
',:lj o|3'br6-L6:JG, ,l, ,rL G\ L; *i rf;b, *
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6212. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata, '?ernah

di Madinah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Maka Rasulullah SAW

menaiki kuda milik Abu Thalhah. Beliau bersabda, 'Kami tidak

melihat sesuatu', sungguh kami mendapatinya (kuda) telatr berlari

cepat."

Keterangan Hadits:

(Bab ma'aridh). Ibnu At-Tin berkata, "Demikian pula

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Ia berasal dari kata ta'ridh yang

merupakan lawan dari kata tashrif; (terus terang). Maksudnya, dalam

ma'aridh telatr mencukupi bag seseorang sehingga tidak perlu

berdusta.

Judul bab ini adalah lafazh hadits yang diriwayatkan Imam

Bukhari pada kitab Al Adab Al Mufrad melalui Qatadah, dari

Mutharrif bin Abdullah, dia berkat4 *Aku menemani Imran bin

Hushain dari Kufatr ke Bashrah. Tidaklah berlalu baginya suatu hari

melainkan dia melantukan kepada kami suatu sya'ir. Dia berkata,

'Sesungguhnya pada 'ma'aridh' terdapat perkara yang mencukupi

daripada dusta'." Riwayat ini dikutip Ath-Thabari di kitab At-Tahdzib

serta Ath-Thabarani di kitab Al Kabir dan para periwayatrya

tergolong tsiqah (terpercaya). Ibnu Adi meriwayatkan melalui jalur

lain dari Qatadah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, namun dia

melemahkannya. Abu Bakar bin Kamil menyebutkan dalam kitabnya

Al Fawa'id dan Al Baihaqi dalam kitabnya Asy-Syu'ab sanna seperti

itu. Ibnu Adi meriwayatkan pula dari hadits Ali yang dinisbatkan

kepada Nabi SAW dengan sanad yang lematr. Imam Bukhari

menyebutkan dalam |,rtab Al Adab Al Mufrad melalui Abu Utsman

An-Nahdi dari tlmar, dia berkat4 "Bukankah pada 'ma'aridh'
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terdapat perkara yang mencukup seorang muslim daripada berbuat

dusta?"

Kata ma'aariidh atat ma'aaridh berasal dari kata ta'riidh
(berpaling) dalam perkataan. Al Jauhari berkata, "Ia adalah lawan

daripada terus terang, yaitu berusaha menyembunyikan sesuatu

dengan mengalihkan kepada sesuatu." Ar-Raghib berkata, "At-Ta'ridh
adalah perkataan yang memiliki dua pengertian; benar dan dusta, atau

batin dan lahir." Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih tepat jika dikatakan;

perkataan yang memiliki dua pengertian, salah satunya diucapkan

nirmun maksudnya adalah konsekuensinya. Di antara perkara yang

banyak dipertanyakan adalah perbedaan antara ta'ridh dan kinayah

(kiasan). Syaiktr Taqiyuddin As-Subki memiliki satu juz tersendiri

yang dia rangkum mengenai hal itu.

064 Sril ltshaq berkata). Beliau adalatr Ibnu Abi Thalhah,

seorang tabi'in yang masyhur. Riwayat mu'allaq ini tidak tercantum

dalam riwayat An-Nasafi. Ia adalah penggalan hadits panjang yang

diriwayatkan Imam Bukhari pada pembatrasan tentang jenazah.

Hubungannya dengan judul bab terdapat pada perkataan Ummu

Sulaim, 'T.[afasnya telah tenang dan aku harap dia tela]r istahat",
karena Abu Thalhah mematrami bahwa anak kecil yang sakit itu sudah

sembuh. Dalam hal ini kalimat 'dirinya telah tenang' mernberi

pemahaman bahwa dia sudah tidur. Orang sakit apabila tertidur berarti

sakifirya sudah hilang atau terasa ringan. Sementara maksud Ummu

Salamah rasa sakit itu sudah berakhir sama sekali dengan kematian.

Lalu kalimat "Aku harap dia telatr istrahat" dipahami Abu Thalhah

istrahat dari sakit karena sembuh, tetapi maksud Ummu Salamah

istrahat dari penderitaan di dunia dan kepedihan karena sakit. Ummu

Salamah dianggap jujur ditinjau dari maksudnya. Namun

perkataannya ini tidak sesuai apa yang dipatrami Abu Thalhah. Atas

dasar ini periwayat berkata, "Abu Thalhah mengira dia (Ummu

Salamatr) jujut'', yakri ditinjau dari apa yang dipahami Abu Thalhah.

642 - FATIIUL BAARI



Selanjutnya, Imam Bulfiari menyebutkan hadits Anas tentang
kisah Anjasyah yang telah disebutkan penjelasannya pada bab "Apa
yang Diperbolehkan dari Sya'ir", dan yang dimaksudkan darinya
adalah kalimat, "Berlaku lembutlah terhadap kaca-kaca (wanita)',,
karena beliau sAw menggunakan kata ini sebagai kiasan terhadap
perempuan seperti yang sudah dijelaskan. Sedangkan hadits Anas
tentang kuda Abu Thalhah bahwa yang dimaksudkan adalatr kalimat,
"Sungguh kami mendapatinya (kuda) sebagai lautan", yatmi karena
larinya yang sangat cepat. Penjelasannya sudah disebutkan pada
pembatrasan tentang jihad. Seakan-akan Imam Bukhari mengutip
kedua hadits Anas unfuk membolehkan 'ta'ridh'. Faktor yang
mengumpulkan antara ta'ridh dan 'indikasi lafazh pada selain makna
dasarnya' adalah makna yang menyatukan antara keduanya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits tentang ,qawarir, (kaca-
kaca) dan 'kuda' tidak termasuk'ma'aridh' bahkan termasuk majaz.
Seakan-akan ketika beliau melihat hal itu boleh maka beliau berkata,
"Ma'aridh yang merupakan hakikat lebih utama diperbolehkan."
Sementara Ibnu Baththal berkat4 "caralari bagi kuda itu diserupakan
dengan lautan sebagai isyarat ia tidak terputus (berhenti).,,
Maksudnya, kemudian dia menggunakan sifat lari kuda itu kepada
kuda itu sendiri dalam konteks majaz. Dia berkata, "Ini merupakan
dasar unfuk membolehkan 'ma'aridh'. Ia dibolehkan dalam hal-hal
yang menyelamatkan dari kezhaliman atau untuk mendapatkan hak.
Adapun menggunakan untuk tujuan selain itu berupa menolak
kebenaran dan mendapatkan kebatilan, maka tidak diperbolehkan."
Ath-Thabari meriwayatkan dari Muharnmad bin Sirin, dia berkat4
'?emah ada seorang laki-laki dari Batdlatr yang tatapan matanya
selalu mendatangkan mudharat. Suatu hari dia melihat bighal milik
syuraih dan menakjubkan bagrnya. Syuraih khawatir bighalnya
mendapat mudharat maka dia berkata, "sungguh bighal ini bila
menderum, maka tidak bisa berdiri kecuali diberdirikan." Maka orang
itu berkata, "sial... sial..." Akhirnya bighal tersebut selamat dari
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mudharatnya. Padahal maksud Syuraih bighal itu tidak bisa berdiri

kecuali jika Allah menjadikannya berdiri.

117. Perkataan Seseorang Terhadap Sesuatu, "Bukan Sesuatu"

dan Dia Meniatkan Makna "Ia Tidaklah Benar."

Ibnu Abbas berkata, 'Nabi SAW bersabda terhadap dua kubur,

'Keduanya diazab buknn l<arena yang besar dan sungguh ia adalah

besar'. "

-{,,siVa glWoW
6213. Dari Yatrya bin Urwah, sesungguhnya dia mendengar

Urwah berkata: Aisyah berkata, "Orang-orang bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang para dukun. Rasulullatr SAW bersabda,

'Mereka bukanlah sesuatu'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya sesekali mereka menceritakan sesuatu dan ternyata

benar'. Rasulullah SAW bersabda, 'Itu adalah kalimat yang berasal

dari kebenaran yang dicuri jin lalu dibisikkannya ke telinga walinya

seperti suara ayam. Merelca mencampurlmn lebih dari seratus

kedustaan'."

;si 4, F x )61; ljp, Ct ,SG ,c& ut *
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Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan dua hadits.

Pertama, hadits Ibnu Abbas RA tentang kisah dua penghuni
kubur yang disiksa.

'^tp ,{ \.964,i:fi. p3 * n, & H, j,i ,$.t i.t,:6:,

4 QU"" Abbas berkata, "Nabi SAWbersabda terhadap dua kubur,

'Keduanya disilua bukan knrena yang besar dan sungguh ia adarah
besar'."). hi penggalan hadits yang sudah dipaparkan pada
pembahasan tentang bersuci. Telah disebutkan juga dalam bab
"Namimah termasuk Dosa Besar" pada pembahasan tentang adab

dengan redaksi, 4 up ,f e g(fii 63 gidaklah keduanya disit<sa

pada yang besar dan sungguh ia adalah besar).

Kedua, hadits Aisyah tentang para dukun dan disebutkan,
"Mereka bukanlah sesuatu." penjelasan hadits ini sudah dipaparkan
pada bagian akhir pembahasan tentang pengobatan. Al Khaththabi
berkata, "Makna 'mereka bukan sesuatu' dalam hal-har yang mereka
katakan tentang pengetahuan yang ghaib. Maksudnya, perkataan
mereka bukanlah sesuatu yang benar dan dijadikan pegangan seperti
halnya perkataan Nabi SAW tentang wahyu. Hal ini seperti perkataan
terhadap seseorang melakukan pekerjaan tidak becus atau
mengucapkan perkataan tidak tepat, "Engkau tidak mengerjakan apa-
apt' ata:u "Engkau tidak mengatakan sesuatu." sejumlah ahli tafsir
mengatakan tentang firman Allah surah Al Insaan ayat l, e "fi'#6;:6 b "e il *fu' 'u b gtrl' (Bukankah tetah datang atas

manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum
merupalrnn sesuatu yang dapat disebut?). Bahwa maksud 'disebut' di
tempat ini adalah kedudukan dan kemuliaan. Artinya, pada dasarnya
ia telah ada namun belum memiliki kedudukan yang patut
diperhitungkan, entah ia sudatr terbentuk dari tanatr liat menurut
sebagian pendapat yang mengatakan dia adalatr Adam AS, atau berada
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di perut ibunya menurut pendapat yang mengatakan kata 'manusia' di

sini adalah jenis.

118. Mengangkat Pandangan ke Langit

(>ili 'd5 ,h)' Jt 3'*{.x\ ,Juo l5')

Dan firman Allah, "Maka apakah mereka tidak

memperhatikan unta bagaimana ia diciptalan." (Qs. Al Ghaasyiyatt

[88]: 17)

'&3 #\t -u 4te; akG"*:;<$ 
"i it 

,f *f:|sG;
.,;At Jtnlt

Abu Ayyub berkata dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah,

'Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit."

;?l ,iA *!)t* ;'* (: i4- ,lG ?W ;.1 *
:i'; ,i* *:r ra*t ,u lnt Jt-.,'* )fr it * * iY
JL.uf 'r3:j ,o',-"lt'u €* i#- s*1 (i qi ,;- lt ,-;'

,t;3,t G e'f ,!'VC l*" ;-* "lt Mt tir,' ,tJ"'tr

'r-?t\l)

62|4. Dari Ibnu Syihab dia berkata: Aku mendengar Abu

Salamah bin Abdurrahman berkata: Jabir bin Abdullah mengabarkan

kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Rasulullatr sAw berasbda,

"Kemudian terputus wahyu darilat, maka lcetika alat berjalan, alan
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mendengar suara dari langit, alat menganglcat pandanganlru ke langit,
ternyata malaiknt yang datang kepadaht di goa Hira' sedang duduk
di atas latrsi antara langit dan bumi."

d# ,r; ,; \,io 4:3 ?nr *a, r'& lt ,f i-T *
'&.'tf;vr Jiirr C ok fr,s+ *:rr1Lbt,*'at,
)1+5,"\.b ctr:73t f eby,fj,;At A'yt"*

.(v$'!r J,jt fu"l tVl",Ht
6215. Dari Kuraib, dari Ibnu Abbas RA, dia berkat4 rer{ku

bermalam di rumah Maimunah dan Nabi SAW di sisinya. Ketika
sepertiga malam terakhir atau sebagiannya beliau duduk memandang
ke langit dan membaca, 'sesungguhnya dalam penciptaan langit dan
bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda
bagi orang-orangyang berakal." (Qs.Aali Imraan [3]: 190)

Keterangan Iladits:

(Bab mengangkat pandangan ke langit. Dan firman Allah,
"Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia
diciptakan.'). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Al Ashili dan

selainnya menambalrkm,'r>3.) ,;S ,riJt jft (oo" langtt bagaimana

ia ditinggikan), dan bagian inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh
judul bab. Seakan-akan Imam Bukfiari mengisyaratkan kepada
larangan tentang itu. Ibnu At-Tin berkata, "Maksud Imam Bukhari
adalah bantahan bagi mereka yang tidak menyukai mengangkat
pandangan ke langit seperti diriwayatkan Ath-Thabari dari Ibrahim
At-Taimi, dan dari Atha' As-Sulami, bahwa dia melewati masa 40
tahun tidak melihat ke langit karena rasa takut."
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Memang benar, dinuk, dari Nabi sAw rarangan mengangkat
pandangan ke langit pada saat shalat, seperti telah diulas terdahulu di
kitab shalat, dari Anas, yang dinisbatkan kepada Nabi SAw , i,t;i'fi.rb rg *Gh jt e:ta.f ofi|- ylf f,lp urusan orans_ordns
mengongkat pandangan mereka ke rangit daram sharat),lalu beliau
SAW menegur hal itu dengan keras hingga mengatak ur, .4i.*,rlg
e:rqt'c;hH jl lHendaklah merelca berhenti daripada hal itu atau
pandangan merelen disambar).Imarn Musrim meriwayatkan dari Jabir
bin Samurah sama sepertinya. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu
umar sama sepertinya dan dia berkata, e*'tti lorro^pasl. Hadits ini
dinyatakan shahih oreh lbnu Hibban. Kesimpulannya, Iarangan
mengangkat pandangan ke langit tfiusus saat shalat.

Para arrri tafsir telah menyebutkan berbagai keistimewaan unta
dibanding hewan-hewan rainnya sehingga disebutkan secara khusus
dalam ayat itu. Sebagian menyebutkan barrwa kata,ibif adalah nama
untuk awan. Bila pernyataan ini benar maka kesesuaiannya dengan
penyebutan langit dan bumi sangatlah jelas. seakan-akan disebutkan
dua perkara di bagian atas dan dua perkara di bagian bawatr untuk
dijadikan pelajaran bag, yang diberi taufik oleh AIah kepada
kebenaran.

*l:'&t *iv itt * C, t: ,qo U i<tr gi u.l,r qf: ,5,6j

'r;ist 
jl.{Awub berrrata, dari lbnu Abi Murairmh, dari aisyah, ,,Nabi

sAW menganglcat *eparanya ke rangit"), Riwayat mu,araq ini
disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, Al Mustamri, dan Ar Kasymihani
saja, dan tidak tercantum pada riwayat rainnya. Ia adalah penggalan
hadits yang bagian awalnya, $TJ ,# e,&, * it, J, l; j,i, .o
,!*i q.# ,tis (Rasulullah sAW wafat di rumahlru pada hari
giliranlru di pelukantat). Lalu disebutkan, 6,t1t : il6j {lt j**. gl
,rv\i lnauu mengangrcat rceparanya ke langit seraya berrcata, ,Teman
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yang tinggi".). Demikian diriwayatkan Ahmad dari Ismail bin

Ulayyah dari Ayyub. Ibnu Hibban meriwayatkannya melalui jalur lain

dari Ismail. Imam Bukhari telah menyebutkan pula dalam pembahasan

detik-detik kepergian Nabi SAW dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub,

secara lengkap. Namun, di dalamnya disebutkan, *At 4e* e,l
(Beliau mengangkat kepalanya ke langit).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang

masa kevakuman wahyu. Adapun maksudnya darinya terdapat pada

kalimat, "Aku mengangkat pandanganku ke langit." Penjelasannya

sudalr dipaparkan juga di awal kitab Shahih Bukhari. Begitu juga

hadits Ibnu Abbas, "Aku bermalam di rumah Maimunah." Yang

dimaksud adalah, "Beliau memandang ke langit." Hadits ini sudah

disebutkan dengan lengkap disertai penjelasannya pada bab

"Tahajjud" di aklrir pembahasan tentang shalat. Sehubungan dengan

masalah ini disebutkan juga hadits Abu Musa, *l; ii, e lt l?3'ttg

"rllJr Ji i:*i. At;- 6 f;3 *i (Rasutuhah SAW seringknti

mengangknt pandangannya ke langit). Hadits ini diriwayatkan

Muslim. Demikian juga hadits Abdullah bin Salam, ,,lla &' d*:tA'g
,t:3t )i"A.e[bt 6J-:t:"#r'* titJ-3 # ittr lRasututtah SAW

apabila duduk berbicara malm seringkali mengangkat pandangannya

ke langit). Hadits riwayat Abu Daud. Dengan demikian, larangan itu
k*rusus pada saat shalat.

119. Orang yang Menusukkan Kayu di Air dan Tanah Becek

Pq/oG*
*'t r); i' &
s, ,?,, oi.1.
tf *S 4Je alll

U,e ok fi ;; 
"J 

,r ot;L

* 4t* ei,**":t )W u
,Ail-|y, it;t ,olbst, ,t;st ;.

leY
y,v e

lct
At ,*t -bt
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I tty'.*i .S.iu::;i', i et ,l--'t t'\t ;;" ,\tiw
i e, i,sw ?t ,trr'#, ; 4u, ifri:) xi '.^-i ,k
4rl. r.t.^,a!,
,Ft *, t' ,oiiu.,'^f$r )i t*n ,'# $$ iziur.k,
r:-; u* ,* ,';Li; i:*., i et ,i- ',^l; tg& orrt ,71

l!;G ,;&,iu. lfri:) ,li '.-*, ,LriL 6r; iai ofJ 3i
, i\ z t a

...ltlil.lt ,irt :Ju .Ju .slJt:

6216. Dari Utsman bin Ghiyats, Abu Musa menceritakan

kepada kami, dari Abu Musa, sesungguhnya dia bersama Nabi SAW

di suatu kebun di antara kebun-kebun Madinah, dan di tangan Nabi

SAW terdapat kayu yang beliau pukulkan di antara air dan tanah

becek. Seorang laki-laki datang minta dibukakan, maka Nabi SAW

bersabda, "Bukalah untulcnya dan berilah kabar gembira dengan

surga." Aku pergi dan ternyata orang itu adalah Abu Bakar. Aku

membukakan untuknya dan memberikan kabar gembira dengan surga.

Kemudian seorang laki-laki lain minta dibukakan, maka beliau

bersabda, "Bukalah untul<nya dan berilah knbar gembira dengan

surga." Temyata dia adalah Umar. Aku membukakan untuknya dan

memberikan kabar gembira dengan surga. Kemudian seorang laki-laki

lain minta dibukakan 
-saa{ 

itu Nabi SAW sedang bersandar lalu

duduk- maka beliau bersabda, "Buknlah untuhtya dan beriklah

kabar gembira dengan surga atas bencana yang menimpanya -atau
terjadi-." Aku pergl dan ternyata dia adalatr Utsman' Aku

membukakan untuknya dan memberi kabar kepadanya dengan surga.

Aku juga mengabarkan kepadanya apa yang beliau katakan. Maka

beliau berkata, "Hanya Allah yang dimohon pertolongan-Nya."
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Keteranean Hadits:

(Bab orang yang menusukl<an kayu di air dan tanah becek).

Kata an-nah artinya pukulan yang berbekas. Imam Bukhari

menyebutkan hadits Abu Musa tentang kisah ketika Nabi SAW berada

di suatu kebun. Penjelasannya sudatr dipaparkan pada pembahasan

tentang keutamaan dan hubungannya dengan judul bab cukup jelas.

Dia mengutipnya di tempat ini dengan redaksi, :6t C. g) 9F 
"tLri &ayu yang dipulatlkannya antara air dan tanah becek), dan dia

sebutkan dengan kata & (menusukkan) pada pembahasan

keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Di tempat ini disebutkan dalam

sanadnya'IJtsman bin Ghiyats', namun Al Karmani meriwayatkan

batrwa pada sebagian naskah tertulis, 'Yahya bin Utsman', dan ini
keliru.

Ibnu Baththal berkat4 "Termasuk kebiasaan orang-orang Arab
adalah memegang tongkat dan bertopang padanya ketika berbicara

atau melakukan kegiatan yang lain. Sebagian orang yang fanatik
dengan non-Arab mencela bangsa Arab atas perbuatan tersebut.

Namun perbuatan Nabi SAW yang menggunakannya menjadi hujjah
yang sangat kuat. Seakan-akan maksud "sepotong kayu" di tempat ini
adalah "tombak pendek" yang biasa digunakan Nabi SAW untuk
bertopang. Hanya saja hadits ini tidak menyebutkannya secara tegas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, fikih dari judul bab bahwa yang

demikian tidak dianggap perbuatan sia-sia yaorLg tercela, karena ia
terjadi pada seseorang ketika dia memikirkan sesuatu, kemudian tidak
ditusukftan kepada sesuatu yang bisa mendatangkan mudharat.
Berbeda dengan orang yang berfikir sementara di tangannya terdapat
pisau yang ditusuk-tusukkan ke kayu suatu bangunan yang terdapat
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padanya...2 kerusakan, maka itu temasuk perbuatan yang sia-sia dan

tercela.

120. Seseorang Menusukkan Sesuatu Ditangannya ke Tanah

,*t)t * ,il *i:"3;.v:-,'* )*i or:4''*-&'*

*t *'?tt ,k 4t'{ g ,JG &?ur *r, e "*"'t t\t
ij 1\ yi u'e A,Jw 94,rr\r'.53-,f,r- rc e
K t'*;' 'iu \Jri xt $ut .)61) *it n g*6'* Li

a,flr (. ..C,: sbbl i 6ii'l ;:;
62L7. Dari Syu'bah, dari Sulaiman dan Manshur, dari Sa'ad

bin Ubaidah, dari Abu Abdirrahman As-Sulami, dari Ali RA, dia

berkata, "Karni berada Nabi SAW melayat suatu jenazah, maka beliau

menusuk ke tanah dengan kayu. Beliau bersabd4 'Tidak ada seorang

pun di antara kalian melainkan telah selesai dari (ketetapan)

tempatnya di surga atau di neraka'. Mereka berkat4 'Tida}lkah kita

tawakkal?' Beliau berasbda'Beramallah, semua dimudahkan,

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan

bertal<wa'."

Keteransan:

(Bab seseorang menusukknn sesuatu ditangannya ke tanah)'

Disebutkan hadits Ali bin Abi Thalib, "Beramallah, semuanya

dimudatrkan ke,pada apa yang diciptakan untuknya." Hal ini akan

2 peneliti cetakan Bulaq berkata, "Lihatlah kernana kata ganti itu dikembalikan

lalu perhatikan- Oleh karina itu ditenn*an ruang kosong pada sebagian naskah

antara kata 'padanya' dan 'kerusakan'.
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dijelaskan pada pembahasan tentang takdir. Hadits ini sendiri sudah

dinukil dengan lengkap dengan redaksi yang sama di tempat ini pada

tafsir surah Al-Lail. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat

pada kalimat, "Menusukkan ke tanah dengan kayu." Adapun redaksi

pada sanadnya "Syu'bah dari Sulaiman", dia adalah Al A'masy,
sedangkan Manshur adalah Ibnu Al Mu'tamir. Al Ismaili
meriwayatkannya dari Imran bin Musa, dari Muhammad, dari
Muhammad bin Basysyar (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini),
"Dari A1 A'masy." Sementara itu, Al Karmani melakukan kekeliruan
ketika mengatakan Sulaiman yang dimaksud adalah At-Taimi.

121. Mengucapkan Takbir dan Tasbih ketika Takjub

1 .. ? t c ,.
| &J\2.J1 r- Ju.f

Jd *,r;a?,t

ti," il' '€":, * ?i"o

Jpl sc

. ,- ir;

*:'?tt "r" 
"'}t).'ai: JG';, f

.;i?'t: li

nr ,:A;1":

,ia.. 9 c11, ,
.,:;rr> LS-Pjt fto 

, -' . .'a?,

,k ,-)t $;;'1
,-1 '-r-i - At -44 E; u ,;4t'u Jji tit1, ,6:.tj*st)J- t -z J- 

-.JrLI' 'r?\t 
G yrG,$fur 4'yk'q) {d;- &-'^*t3)i

a* c.t * ;; oi;t Sv,
o, '.o ir. ,
. ): Ju f3eL; ',i)b ,*)

6218. Darj Az-Zuhri, Hindun binti Al Harits menceritakan
kepadaku, sesungguhnya Ummu Salamah RA berkata, 'l.{abi SAW
terbangun dan berkata, 'Maha suci Allah, apakah perbendaharaan-
perbendaharaan yang diturunkan, dan apakah fitnah-fitnah yang
diturunknn. Siapakah yang membangunkan pemilik kamar-kamar -
maksudnya adalah istri-istrinya- agar mereka shalat. Berapa banyak
orang berpakaian di dunia, telanjang di akhirat'."
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Ibnu Abi Tsaur berkata dari Ibnu Abbas, dari Umar, dia

berkata, "Aku berkata kepada Nabi SAW, 'Apakah engkau

menceraikan istri-istrimu? " Beliau SAW berkata, "Tidak." Aku

berkata, "Allahu akbar (Allah Maha Besar)."

1. 9 6,,oz9zt, o'6, "1 o,t',. c9,,o c,,)-D -:Jl - r', ---> r-.iJ -a*;p O|..,..-*Jt J. ,* f qW Ul ,f(.> t,,' LJJLT' -'. - y' , ,

i:r:j *, {.?" .u At J;, -ie ,i!tn;i *: *'ht
;re i.ij. i c,tt-2,, U JtFt ;il\ e t*3t 6i;5",, $t
e:, *;\' ,*5 A ?,1 :i;'uC'";"lt;''u ec

g's:'a7i:,?f #, ry,srrt )a*)t'qt1."i)J.tit J* &
j r-'r".-j j;,\t u )>qQ.';'&j #?'t ;^; ,3t
\t -u *r Jyr reig ufi'"i *', $L\t ,rv lnt Jy:
r:.irr oa.-, :'lG.';'4^A. e Ct n3{ , * ,*r;t'

6219. Dari Ibnu Syihab, dart Ali bin Al Husain, sesungguhnya

Shafiyah binti Huyay -istri Nabi SAW- mengabarkan kepadanya,

sesungguhnya dia datang kepada Rasulullah SAW mengunjun$nya

-sementara 
beliau i'tikaf di masjid pada sepuluh hari yang tersisa

dari bulan Ramadhan- laiu dia berbicara dengan Nabi SAW

beberapa saat dari waktu malam. Kemudian dia berdiri berbalik dan

Nabi SAW berdiri mengantarkannya kembali. Hingga ketika sampai

di pintu masjid dekat tempat tinggal Ummu Salamah -istri Nabi

SAW- dua laki-laki Anshar lewat. Keduanya memberi salam kepada

Rasulullatr SAW kemudian berlalu dengan ce,pat. Maka Rasulullatr
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SAW bersabda kepada keduanya, "Tetaplah pada keadaan kamu,

hanya saja dia adalah Shafiyah binti Huyay. " Keduanya berkata,
"Maha suci Allah, wahai Rasulullah." Terasa besar atas keduanya apa
yang beliau SAW katakan. Beliau bersabda, "sesungguhnya syetan

berjalan pada anak keturunan Adam ke tempat sampainya darah.
Sungguh alat khawatir ia mencampakkan pada hati kamu berdua."

Keterangan Hadits"

(Bab mengucapknn takbir dan tasbih ketika talcjub). Ibnu
Baththal berkata, "Tasbih dan takbir maknanya mengagungkan Allah
dan mensucikan-Nya dari keburukan. Mengucapkan takbir dan tasbih
saat takjub merupakan hal yang bagus. Dalam hadits ini membiasakn
lisan untuk berdzikir kepada Allah." Seakan-akan Imam Bukhari
mengisyaratkan bantahan terhadap mereka yang melarang hal
tersebut.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Shafiyah binti Huyay
tentang kisah dua laki-laki yang Nabi sAw berkata kepada keduanya,
"Tetaplah pada keadaan kamu berdua, sesungguhnya dia adalah
Shafiyah." Keduanya berkata, 'Maha Suci Allah." Imam Bukhari
mengutip hadits ini melalui Syu'aib bin Abi Hamzah dan Ibnu Abi
Atiq dengan redaksi menurut versi Ibnu Abi Atiq, sebagaiman telah
dijelaskan pada pembahasan tentang i'tikaf.

;,inr lrtti)t (Sepuluh yang tersisa). Kata ghawaabir di sini

aratinya 'yang tersisa', meski terkadang digunakan dengan arti yang
telah berlalu. Ia adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan. Ia
sesuai dengan judul bab karena secara zhahk maksud keduanya
dengan perkataan, "Maha Suci Allah" adalah takjub dengan perkataan
itu, seperti yang dipahami dari kalimat, "Terasa besar bagi keduanya,,.

,.Srji e ifr Qa mencampakkan pada hati kamu berdua).

Demikian dikutip di tempat ini tanpa menyebutkan objek kata
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yaqdzrfu. Pada pembahasan tentang i'tikaf telah disebutkan, e ,7
*";Jii ([mencampakkanJ keburuknn pada hati kamu berdua).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan juga hadits Ummu

Salamah, 'Nabi SAW terbangun dan bersabda, 'Apakah fitnah yang

diturunkan', " sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang

ilmu dan akan datang disebutkan pada pembahasan tentang fitnah dan

cobaan. Adapun maksud kalimat "Dari perbendaharaan-

perbendaharaan", adalah rahmat, menurut suatu pendapat, seperti

firman Allah dalam surah AL Israa' ayat 100, d; *) d.t?
(perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku) sebagaimana

kata 'fitnah' (cobaan) digunakan untuk arti siksaan, karena fitnah

adalah yang menghantarkan kepada siksaan itu. Jadi maksud

'khazanah' adalah pemberitahuan dari beliau SAW tentang apa yang

akan dibukakan untuk umatnya daripada rampasan dan negeri-negeri

yang akan ditaklukan. Kemudian fitnah timbul dari sebab tersebut. Ia

termasuk perkara yang diberitakan Nabi SAW sebelum terjadi.

Masalah-masalah seperti ini sudah mendapat perhatian serius dari Al
Baihaqi di kitab Ad-Dala'il.

:'i gri 'i.t',St\ (Ibnu Abi Tsaur berkata). Dia adalah Ubaidillah

bin Abdullatr. Imam Bukhari menyebutkan hadits IJmar, "Apakah

englrau menceraikan istri-istrimu?" Beliau SAW berkata, "Tidak."

Aku (Umar) berkata, "Allah Maha Besar." Ia adalah penggalan hadits

panjang yang telah disebutkan dengan sanad yang maushul pada

pembahasan tentang ilmu. Adapun penjelasannya telah diulas pada

pembahasan tentang nikah. Di sana terdapat sejumlah hadits shahih

sehubungan perkataan 'Maha Suci Allah' saat takjub. Misalnya hadits

Abu Hurairah, 'Nabi SAW bertemu denganku saat aku junub", di

dalamnya disebutkan,'.,^*5-'l'uii i,l .1' ot;b iSui 1n"uou berkata,

"Maha Suci Allah, sungguh orang mulonin itu tidak najis"). Begitu

pula hadits Aisyalu "Seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW

656 _ FATIfl'L BAARI



tentang mandi dari haid", di dalamnya disebutkan,

Ar i6.3 ,JG frii (Beliau bersabda, "Bersucilah d.engannya." Dia

berkata, "Bagaimana?" Beliau bersabda, "Maha Suci Allah").
Dalam riwayat Muslim dari hadits Imran bin Hushain sehubungan

kisah perempuan yang bemadzarmenyembelih unta Nabi SAV/, iltiS

Wh 6;.,i' l,ttj, @eliau bersabda, "Maha Suci Allah, seburuk-

buruk balasan yang engkau berikan kepadanya'). Keduanya berasal

dari perkataan Nabi SAW. Diriwayatkan juga dalam Ash-Shahihain

dari perkataan sejumlah sahabat, seperti hadits Abdullah bin Salam

ketika dikatakan kepadanya, "Sungguh engkau termasuk penghuni

surga." Dia berkata, "Maha Suci Allah, tidak pafut bagi seseorang

mengatakan apa yang dia tidak tatru."

Catatan

Dalam hadits Shafiyah dari riwayat selain Abu Dzar, hadits ini
disebutkan pada akhir bab. Dalam syaratr Ibnu Baththal terdapat

penyebutan hadits Shafiyah sesudah hadits Ali di bab sebelumnya dan

bersambung dengannya. Lalu dia mempertanyakan kesesuaiannya

dengan judul bab dan berkata, "r{ku bertanya Al Muhallab tentang itu
dan dia berkata, 'Dia menyebutkarulya karena hadits Ali yang

menyebutkan 'Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan telah

selesai (penetapan) tempatlrya di surga atau neraka'. Lalu dia
menguatkannya dengan hadits Ummu Salamatl Dia mengisyaratkan

sebab paling dominan memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah

{itnah dan saling membunuh memperebutkan harta maupun

perbendaharaan-perbendaharaan yang diperoleh." Saya belum

menemukan pada satu pun di antara naskah-naskah Imam Bukhari

keterangan yang sesuai nukilan Ibnu Baththal. Hanya saja disebutkan

hadits Ummu Salamatr pada bab "Mengucapkan Tasbih dan Takbir
karena Takjub" dan ia sangat jelas mendukung judul bab. Adapun
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jawaban yang disebutkan tidak memberi faidah dalam menyesuaikan

hadits dengan judul bab. Hanya saja ia sesuai hadits yang dijadikan

judul bab dan tidak berkaitan dengan judul bab itu sendiri.

122. Larangan Melakukan Kh a4f

,-*'&', *\r *'at *:Ji'at":t ,p- ; it * *?I't"./,.
,;.;lt'r;u- frt: ,lrlat k l; ,l;*st J*- t ';iy ,Ju: y'"JAl

,,
.o!r t-t

622o.Dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani, dia berkata,

'T.{abi SAW melarang khazf (melempar batu menggunakan dua jari)

seraya bersabda, 'sesungguhnya ia tidak membunuh binatang buruan,

tidak melukai musuh, tetapi ia dapat mencopot mata, dan

mematahkan gigi'."

Keterangan:

Penjelasan hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan

tentang binatang buruan dan sembelihan.

t

123. Mengucapkan Puiian bagi Orang yang Bersin

lar',r"W :'Ju iib ht A, *ut ; ",:t V
, p\t eL:f- l, tS,*i i!*i"*i *

.?nt t^-.,- I l6i ,7t1*;

\t.vUt+p
ui ,Su" ,{ ,!*
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6221. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Dua orang laki-
laki bersin di sisi Nabi SAW, maka beliau mendoakan salah satunya

dan tidak mendoakan yang lainnya, ketika ditanyakan maka beliau
menjawab, 'Orang ini memuji Allah dan orang ini tidak memuji
Allah'."

Keterangan Hadits:

(Bab mengucapkan pujian bagi orang bersin). Maksudnya,
disyariatkannya hal itu. Makna zhahir hadits berkonsekuensi wajib,
karena adanyaperintah secara tegas. Akan tetapi An-Nawawi menukil
kesepakatan tentang disukainya hal itu. Adapun redakasinya dinukil
Ibnu Baththal dan selainnya dari sekelompok ulama bahwa tidak lebih
dari kalimat'al hamdul lillaah' seperti pada hadits Abu Hurairah
berikut setelah dua bab. Sementara menurut sebagian hendaknya
mengucapkan'al hamdu lillah alaa laili haal' (segala puji bagr Allah
atas segala keadaan). Dia berkata, "Telah disebutkan larangan dari
dari Ibnu Umar dan dia berkata, 'Demikian yang diajarkan kepada
kami oleh Rasulullah sAw'." Hadits ini diriwayatkan Al Bazzar serta
Ath-Thabarani dan substansi pokoknya terdapat dalam riwayat At-
Tirmidzi. Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abu Malik Al
Asy'ari, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW disebutkan, }i* s1

)6 Y ,i" !.iiJjr .p1O 
'€bi (apabila satah seorang kalian bersin

hendaklah mengucapkan, "segala puji bagi Allah atas setiap
keadaan'). Serupa dengannya diriwayatkan Abu Daud dari hadits
Abu Hurairah seperti yang akan disebutkan. An-Nasa'i meriwayatkan
dari hadits Ali, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, i.:;ir ,*At ,Sg-,,
F )S ,J, cit (Orang yang bersin hendahtya mengucapkan, ,,Segala

puji bagi etUn atus setiap keadaan"). Ibnu As-Sunni meriwayatkan
dari hadits Abu Ayyub sama sepertinya. Imam Ahmad dan An-Nasa'i
menukil dari hadits salim bin Ubaid, yang dinisbatkan kepada Nabi
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SAw, '*;at'*,r 
!,1;;st 1l 16 F ,b ilU;i' J+l '€bi'u,t z tiy

(Apabila salah seorang kamu bersin hendaklah mengucapkan "segala

puji bagi Allah atas setiap keadaan" atant "segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam").

Dari sebagian ulama disebutkan, "Hendaknya mengucapkan,
'WSAt 

"4't 
h.Mt @egala puji bagi Altah Tuhan semesta alam)." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, hal tersebut tercantum dalam hadits Ibnu
Mas'ud seperti diriwayatkan Imam Bukhari dalam h,rtab Al Adab Al
Mufrad dan Ath-Thabarani. Kedua redaksi ini disebutkan dalam satu

riwayat seperti di kitab At Adab At Mufrad dari Ali, dia berkata, itit'6

,/:;A €i *p i6 G lu ,S *.lottii' 'q,t h,Mt :\i,alt W'ry
fii iilr li (Barangsiapa mengucapkan ketika bersin yang

didengarnya, "Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, maka tidak
akan mengalami sakit gigi dan sakit telinga selamanya'). Namun,

riwayat im mauquf (tidak sampai pada Nabi SAW) dan periwayatnya
tsiqah (terpercaya). Perkara seperti ini tentu saja tidak dikatakan

berdasarkan pendapat sehingga dapat dikategorikan marfu' (sampai

pada Nabi SAW). Ath-Thabarani meriwayatkannya meialui jalur lain
dari Ali, yang dinisbatkan kepadaNabi SAW, G* rG;.lq '&At )t6. U
t:ri b? W- dt i|f$ gt'u (Barangsiapa mendahului orang

yang bersin mengucapkan pujian niscaya dihindarkan dari penyakit

pinggang dan tidak sakit gigi selamanya). Sanad hadits ini lemah.

Imam Bukhari meriwayatkan juga dalam l<Ltab Al Adab Al Mufrad dan

Ath-Thabarani melalui sanad yang bisa diterima dari Ibnu Abbas, dia

berkata, 'q; ,Stlb$ ;6iat l+i 
'arlir 

"J€t ,!.3;at :Jvi S*|r'u*i, ri1

}i'r |!b'j- 
'&,lU,ir 

jU ,i-4ilt {Apabila seseorang bersin dan

mengucapkan, 'Segala pu.ji bagi Allah', maka malaikat berkata,
'Tuhan semesta alam'. Apabila dia menguapkan 'Tuhan semesta

alam' makn malaikat berkata,'Semoga Allah merahmatimu'.).

:
\
!
,l'

&
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Sekompok ulama berpendapat bahwa merebihkan dari sekadar
pujian dengan ucapan 'al hamdu'maka itu adalah baik. Abu Ja,far
Ath-Thabari meriwayatkan di kitab At-Tahdzib melalui sanad yerrtg

dapat diterima dari Ummu Salamah, dia berkata, At + h',r.!e
.iirr Ul6j &t # a' .,tl, dt lA..ir,iiiir ,J6.&3 *r tn, ,)*
rih'$:l :Jui ,H &'rq rg * (* art,;i' ',./l n 3r:,;it :Jti! ?i ;^vri
a*1s a'fe a# ',i ,sp (seorang laki-laki bersin di sisi Nabi sAW talu

mengucaplmn "segala puji bagi Allah". Maka Nabi sAW berknta,
"semoga Allah merahmatimu." seorang laki-laki bersin lalu berkata,
"segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang baik lagi
banyak serta berknh." Beliau sAW bersabda, "orang ini tebih tinggi
daripada yang ini sembilan belas derajat',.).

Hal ini dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan
selainnya dari Rifa'ah bin Rafi,, dia berkat u, S a' ,"p Ut t '&
d, A- 6 )Xb s)q *i k'rq ,:5 rti; .ir tujr ,i:i.lj *ki S-,,
'rfr yd: * ,sr{U ,JG 6 ,Uii .{,)i r;,i<,lji ,r, .SG 

,..t:p:t ili ,?}:,
14. i;iJ-'f4fi g;t.b$ z6,b))q:q (Aht shata, urrro*o Nabi SAW latu

aku bersin dan berkata, "segala puji bagi Ailah, pujian yang baik lagi
berkah, berkah atasnya, seperti yang dicintai ruhan kami dan
diridhai-Nya". Ketika selesai beliau bertanya, ,,Siapa yang
berbicara?" Sebanyak tiga tcati. Aku berkata, ,,Alcu.,, Beliau
bersabda, "Demi jiwalu yang berada di tangan-Nya, sungguh ada
tiga puluh lebih malaikat berebutan siapa di antara mereka yang
membawanya naik".). Ath-Thabarani meriwayatkannya dan
menjelaskan bahwa shalat tersebut adalah shalat maghrib.
Kandungannya terdapat dalam shahih Bukhari, tetapi tanpa
menyebutkan bersin. Hanya saja di dalamnya disebutkan, '{ ;6 &
'Jsi ,i:* cr"l. ii' gi :l'ir -*.flr -u d;l: ei fi pi dp .ir & d,
... lljir u triirtt s.:t (Kami pernah sharat bersama Nabi sAW dan

FATIil'L BAARI - 661



ketika beliau mengangkat kepalanya dari ru\ru', beliau mengucapkan,

"Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya." Maka seorang

laki-laki di belakangnya berkata, "Wahai Tuhan kami, segala puji
bagi-Mu..."). Hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan sifat

shalat. Imam Muslim dan selainnya meriwayatkan dari hadits Anas,

# tr$ (* iit.ll,At ,'Ft X,r 
'j65 

',-At t* u1'..alar e ,yn ,y');E
*C k tq $eorang laki-laki datang dan masuk dalam shaf dan

nafasnya tampak tersengal-sengal. Dia berkata, "Allah Maha Besar,

segala puji bagi Allah, pujian yang banyak lagi baik serta berkah".).

Di dalamnya disebutkan, W5; # Wig t<t; ';s dl *tft W

(Sungguh alat telah melihat dua belas malaikat bersegera siapa di
antaran mereka yang mengangkatnya). Ath-Thabarani dan Ibnu As-

Sunni meriwayatkan dari hadits Amir bin Rabi'ah sama sepertinya.

Ibnu As-Sunni meriwayatkannya juga dengan sanad yang lemah dari

Abu Rafi', dia berkata, J'ei ,|kn'{j * \t 4* !, l1,t e *
;Jrt 'eb ut $i6i ,);b g.sl :tui li1i ,:,"qjli *, t rt'?tt j'no-
(u# v>ti €tb Olb ,;F- hi'g ht'o$ ,Lv. 'ts. *. M, gfJ. 1t .r);Jt

ii 1l*" pernah bersama Rasulullah SAW dan beliau bersin. Maka

beliau melepaskan tanganht dan berdiri lalu mengucapkan sesuatu

yang aku tidak paham. Aht bertanya kepadanya maka beliau berkata,
"Jibril datang kepadalru dan berkata, 'Apabila engkau bersin maka

ucapkan; Segala puji bagi Allah atas kemurahan-Nya, segala puji
bagi Allah atas kemuliaan dan keagungan-Nya. Sesungguhnya Allah

Azza Wajalla mengatakan, 'Benarlah hamba-Ku -tiga kali- dan dia

telah diampuni'.").

Adapun pujian di luar ucapan 'al fuamdu' maka disebutkan

tentangnya seperti dikutip Al Baihaqi dalam krtab Asy-Syubb melalui

Adh-Dhahhak bin Qais Al Yasykuri, dia berkata, * y.\'* h',t&
n' & fu J11: & iy:*ti:SJii'#'itiui,:*.iu;,, i4i iir U;jr 'i6i
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&3 ,tb (Seorang laki-taki bersin di sisi lbnu (Jmar dan berkata,

"Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam." Ibnu (Jmar berkata,
"Sekiranya engkau menyempurnakannya,'Dan keselamatan untuk
Rasulullah sAW"'). Dia meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu
Umar sama sepertinya. Namun, ia bertentangan dengan riwayat At-
Tirmidzi, dia berkata, & iu |*: Si.'al,bt1 1,3,lti' ,Sui ,1+r'olro
,{*',-i'#, ,!t Jn ,)t itUti l,*i' ,*'i.y Jui ..rt-i *v h,

!, li,t rt* 1S**ng taki-laki bersin dan berkata, 'segala puji bagi

Allah dan shalawat untuk Rasulullah sAW'. Ibnu (Jmar berlcata,
"Segala puji bagi Allah dan shalawat untuk Rasulullah SAW. Akan
tetapi tidak seperti ini yang diajarkan Rasulullah kepada kami). At-
Tirmidzi berkata, "Hadits gharib, dan kami tidak mengetahuinya
kecuali dari riwayat Ziyadbin Ar-Rabi,."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia seorang periwayat yang shaduq
banyak benarnya). rmam Bukhari berkata, "Ia perlu ditinjau kembali."
Ibnu Adi berkata, "Aku melihat tidak ada masalah dengannya."
Adapun Al Baihaqi menguatkan apa yang terdatrulu atas riwayat
Ziyad.

Tidak ada sumber dalam apa yang menjadi kebiasaan
kebanyakan orang yang menyempurnakan bacaan Ar Fatihah sesudatr
perkataannya 'segala puji bagi Allah ruhan semesta alam'. Demikian
pula berpaling dari ucapan 'al fuamdu'lalu mengganti dengan ucapan
'asyhadu an laa ilaaha illallaah', atau mendahulukan ucapan ini
daripada 'al hamdu', semua ini tidak disukai.

Imam Al Bukhari meriwayatkan di kitab Al Adab Al Mufrad
melalui sanad yang shahih darL Mujahid, jrt '& $.t'6 * illi
,UU a:.Lit u. W+ irl*.lr llt rvf q ,Jus ,ui llbnu (Jmar

mendengar anaknya bersin dan berkata, 'Ab'. Dia bertanya, ,Apakah

itu 'Ab'? sesungguhnya syetan menjadikannya antara bersin dan 'al

fuamdu'.). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dengan kata .asy,
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sebagai ganti 'ab'. Ibnu Baththal menukil dari Ath-Thabarani bahwa

orang bersin memilih antara mengucapkan'al hamdu lillaah' (segala

puji bagi Allah), atau menambahkan 'rabbil aalamin' (Tuhan semesta

alam), atau menambahkan 'alaa kulli fuaal' (atas setiap keadaan).

Adapun yang dapat disimpulkan dari semua dalil bahwa itu

diperbolehkan. Namun, siapa yang lebih banyak pujiannya niscaya

lebih utama dengan syarat ada riwayatnya. An-Nawawi berkata di

kitab Al Adzkar, "Para ulama sepakat bahwa bagi orang bersin disukai

untuk mengucapkai, 'al fuamdu lillaah' (segala puji bagi Allah).

Apabila dia mengucapkan 'al hamdu lillahi rabbil aalamin' (segala

puji bagi Allah Tuhan semesta alam) maka itu lebih baik. Sekiranya

dia mengucapkan, 'al hamdu liltaahi alaa lailli fuaal' (segala puji bagi

Allah atas setiap keadaan) maka itu lebih utama."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad

bin Katsir, dari Suffan, dari Sulaiman, dari Anas bin Malik RA.

Suffan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri dan Sulaiman adalatr At-

Taimi.

;t * (Dari Anas). Dalam riwayat Syu'bah dari Sulaiman At-

Taimi dikatakan, e'r{ku mendengar Anas."

y'/r.i @ua orang laki-laki). Dalam hadits Abu Hurairal, yang

disebutkan Imam Butfiari di kitab Al Adab Al Mufrad dan dinyatakan

shahih oleh Ibnu Hibban, batrwa salah seorang di antaranya lebih

mulia dibanding yang lainnya, lalu orang yang mulia itu tidak

mengucapkan pujian. Ath-Thabarani meriwayatkan dari satral bin

Sa'ad batrwa keduanya adalah Amir bin Ath-Thufail dan anak

saudaranya.

'e'i (Beliau mendoakan). Dalam riwayat As-Sarali;hsi

disebutkan dengan menggunakan 'sin' 1i>Li1. Dalam riwayat Ahmad

dari Yahya A1 Qaththan dari Sulaiman At-Taimi disebutkan \1'&
i;1; yakni terdapat keraguan apakah menggunakan huruf 'syin' atau
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'sin', dan ia berasal dari kata at-tasymiit (doabag1 orang yang bersin/.
Al Khalil dan Abu ubaid serta selain keduanya berkat4 "Ia bisa
diucapkan dengan menggunakan huruf 'syin' dan bisa juga,sin,.,,
Ibnu Al Anbari berkata, "setiap yang mendoakan kebaikan disebut
'musyammil'. Bisa menggunakan huruf syin dan bisa juga sin. Orang-
orang Arab biasa menggunakan huruf syin dan srn dalam satu kata
dengan makna yang sirma." Namun, ini tidak berlaku urnum, tetapi
hanya pada tempat-tempat tertentu. Syaikh kami Syamsuddin Asy-
Syairazi telatr meirgumpulkan kata-kata seperti itu dalam satu juz
tersendiri.

Abu lIbaid berkata, "Kata at-tasymiit (yalari me,nggunakan
'syin') lebih tinggi dan lebih banyak." Iyadh berkat4 ..Ia dilafalkan
demikian oleh kebanyakan pakar bahasa Arab dan juga dalam
riwayat." sernentara Tsa'lab berkata, '?elafaran yang dipilih adalatr
yang menggunakan huruf sin, karena diambil dari kata as-samt,
artinya tujuan dan jalan yang benar.', Ibnu Daqiq Al Id
mengisyaratkan dalam k;ltab syarh Al llmam keunggulan pandangan
ini. Al Qazzaz berkata, "Kata at-tasymit artinya memberkahi. orang
Arab mengatakan 'syammatahu' artinya dia mendoakan keberkahan.',
Dalam hadits kisatr pemikatran Ali dengan Fathimah disebutkan
'syammata alaihima', artinay beliau memohonkan keberkahan untuk
keduanya. Ibnu At-Tin menyebutkan dari Abu Abdul Malik, dia
berkat4 "Kata tasmiit (menggunakan'sin') rebih baku. Ia berasal dari
kata 'samat al ibil fii al mar'aa, (unta dikumpulkan di padang
penggembalaan). Atas dasar ini maka maknanya adalah; semoga Allah
mengumpulkan kekuatannf.u. "

Ibnu At-Tin menyanggah pandangan ini dan mengatakan kata
'samot al ibil fii mar'aa' menggunakan huruf syin. Demikian juga
dinukil sejumlah ahli batrasa menggunakan huruf syin. Dengan
demikian, arti 'sammatahu' adalah mendoakan agar dikumpulkan
kekuatan baginya. Dikatakan, ia menggunakan huruf syin dali kata
syamatah, artinya kegembiraan seseorang karena perkara buruk telah
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menimpa musuhnya. Seakan-akan dia mendoakan bagi dirinya
menjadi orang yang membuat orang lain iri. Atau jika seseorang
memuji Allah -saat bersin- maka dia telah menimpakan perkara yang
tidak menyenangkannya kepada syetan, sehingga dia bergembira
karena hal itu. Sebagian mengatakan ia berasal dari kata 'syawaamit'
benfuk jarnak kata 'syaamitah', yaitu berdiri. Dikatakarr 'laa taraka
allahu lahu syaamitatan' artinya semoga Allah tidak meninggalkan
untuknya dalam keadaan berdiri. Ibnu Al Arabi berkata dalam syarh
At-Tirmidzi, para ahli batrasa membahas asal kedua lafazh ini tapi
tidak menjelaskan maknanya, dan ia memiliki makna sangat
mendalam, yaitu yang orang bersin akan terurai semua anggota badan
di kepalanya serta bagian-bagian yang berkaitan dengarurya seperti
leher. Maka ketika dikatakan 'rahimakallah' (semoga Allah
merahmatimu) artinya Allah memberinya rahmat dengan
mengembalikannya kepada keadaan semula seperti sebelum bersin.
Jika menggunakan huruf 'sin' artinya kembali semua anggota badan
kepada kondisinya yang normal. Adapun bila menggunakan huruf
'syin' artinya Allah memelihara bagian-baglan vital tubuhnya yang
menjadi faktor terpenting bagi badannya untuk tidak keluar dari
kondisi normal. Dia berkat4 "syawaamit bags segala sesuatu adalah
qiwaam (pilar utama) bagrnya. Qiwaam bagi hewan adalatr bagran-
bagran penting yang bermamfaat bagrnya untuk bisa hidup wajar.
Sedangkan qiwaam bagi manusia adalah anggota-anggota tubuhnya
yang urgen, seperti kepala dan yang berhubungan denganny4 yaitu
leher dan dada."

'i J$ (Dikatatran kepadanya). Orang bertanya tentang itu

adalah yang bersin dan tidak mengucapkan pujian. Demikian
disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang telatr disitir, , 

"-i:l tLi
(Maka yang orang mulia bertanya kepadanya), begitu pula dalam

riwayat Syu'bah berikut sesudatr dua bab, 't:* lt Jbi U ,tr+1t Sui

,# li til (LakiJaki itu berlcata, "Wahai Rasulullah, engkau

{i
1:
ir,,i
{r,:'
;i.
E

:
&
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mendoakan orong ini dan tidak mendoakanku".). IJal ini bisa saja

menggoyahkan hadits Sahal bin Sa'ad bahwa orang yang mulia
tersebut adalah Amir bin Ath-Thufail, karena orang ini kafir dan mati
dalam kekafirannya. Maka cukup jauh kemungkinan dia menyebut
Nabi SAW dengan perkataan 'Wahai Rasulullah'. Mungkin dia
mengatakannya tanpa disertai keyakinan, tetapi sekedar menirukan
kaum muslimin menyebut beliau SAW. Munglcin juga kisatr ini terjadi
pada diri seseorang yang bernama Amir bin Ath-Thufail selain yang

disebutkan, sebab di kalangan sahabat ada yang bemama Amir bin
Ath-Thufail Al Aslami. Dia disebutkan di kalangan satrabat dan

memiliki satu hadits yang diriwayatkan Abdullatr bin Buraidah Al
Aslami, dia berkata, "Amir bin Ath-Thufail menceritakan kepadaku."
Disamping itu ada juga yang bernama Amir bin Ath-Thufail Al Azdi.
Dia disebutkan watsimah dalam krtab Ar-Riddah dan disebutkan juga
sya'ir kenangannya untuk Nabi sAW. Jika dalam redaksi hadits Satral
bin sa'ad tidak ada indikasi bahwa dia adalah Amir bin Thufail yang
masyhur, maka mungkin salah safu di antara dua orang ini. Kemudian
saya meneliti kembali Mu jam Ath-Thabarani dan mendapat pada

redaksi hadits Sahal bin Sa'ad indikasi tegas bahwa yang dimaksud
adalah Amir bin Ath-Thufail bin Malik bin Ja'far bin Kilab Al Faris
yang masyhur. Dia datang ke Madinah dan te{adi percakapan antara
dia dengan Tsabit bin Qais di hadapan Nabi SAW. Lalu anak
saudaranya bersin dan memuji Allah, maka Nabi SAW
mendoakannya. Setelah itu, Amir bersin tapi tidak memuji Allah maka
Nabi SAW tidak mendoakannya. Dia pun menanyakan... (Al Hadits).
Di dalamnya disebutkan kisah perang Bi'r Ma'unatr dan dia menjadi
latar belakangrya. Amir bin Ath-Thufail ini meninggal setelatr itu
dalam keadaan kafir, karena kejadian masyhur seperti disebutkan Ibnu
Ishaq dan selainnya.

r,el- i r5j iir * uo (Orang ini memuji Altah dan orang ini

tidak memuji). Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, ts fi r.ii !t
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'q iirr ir..j Ub ,:^f;ii (Sesungguhnya orang ini mengingat Altah

maka aht mengingatnya, dan orang ini lupa Allah maka aht
melupakanmu). Bisa saja dipahami bahwa 'lupa' yang dimaksud

adalah 'meninggalkan'. Al Hulaimi berkata, "Hil$nah disyariatkan

memuji Allah bagi orang bersin adalah bahwa bersin menolak zat'zat

berbahaya dari otak yang merupakan sumber kekuatan berfikir. Bila ia

terbebas dari zat-zat berbahaya niscaya selamat pula anggota badan

lainnya. Dari sini maka diketatrui bersin adalah nikmat yang besar

sehingga patut dibalas dengan pujian kepada Allah, kare,na dalam

pujian ini terdapat pengakuan terhadap ciptaan dan kekuasaan Allah

serta menisbatkan penciptaan kepada-Nya bukan kepada tabiat

(alamiatr)." Pernyataan ini termasuk yang diklaim Ibnu Al Arabi

sebagai hasil pemikirannya sendiri. Untuk itu dipatrami batrwa dia

tidak sempat melihatnya.

Pada hadits ini dikatakarr'tasymiil' (mendoakan orang bersin)

hanya disyariatkan bagr yang memuji Allah ketika bersin. Ibnu Al
Arabi berkat4 '?erkara ini sudah disepakati." Penjelasannya lebih

detail akan diulas pada bab berikutnya. Dalam hadits terdapat pula

keterangan membolehkan menanyakan illat (alasan) penetapan suatu

hukum dan menjelaskannya kepada yang bertanya terutama bila ada

mamfaatnya. Faidah lainny4 orang bersin jika tidak memuji Allah

maka tidak dituntun untuk memuji agar bisa didoakan, seperti

dikatakan sebagian ulama namun ia masih perlu ditinjau kembali.

Pembahasan tentangnya akan disebutkan setelah tiga bab. Di antara

adab-adab orang bersin adalah merendahkan suara bersinnya dan

mengeraskan pujiannya. Hendaknya menutup wajatrnya agar tidak

keluar dari mulutrya atau hidungnya hal-hal yang mengganggu teman

duduknya. Begitu pula tidak boleh memutar kepalanya kiri dan kanan

agar tidak menimbulkan mudharat. Ibnu Al Arabi berkata, "Hikmah

merendahkan suara ketika bersin bahwa mengeraskannya

mengganggu anggota-anggota tubuh, menutup wajatr untuk

menghindari agar tidak tampak darinya sesuatu yang mengusik
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kenyamanan orang lain, dan jika dia memalingkan kepalanya untuk

menghindari teman duduknya niscaya ia rawan terputar lehernya.

Sungguh kami telah menyaksikan orang mengalami kejadian itu.

Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan melalui sanad yang
jayyid dari Abu Hurairah, dia berkat4 rit'&i * Xtt 1* nlr ok
if* jbi/J * ,P eU e4 'jae (Nabi SAW apabila bersin maka

beliau meletaklwn tangannya pada mulutnya dan merendahkan

suaranya), ia memiliki pendukung dari hadits Ibnu Umar sama

sepertinya sebagaimana dikutip Ath-Thabarani. Ibnu Daqiq Al Id
berkata, "Di antara faidah mendoakan orang bersin adalah te{adinya
kasih-sayang dan kesatuan hati di antara kaum muslimin, melatih

orang bersin agar melawan hawa nafsu dan mendorong kepada sikap

tawadhu', sebab dalam menyebut rahmat dapat menghadirkan

pengakuan terhadap dosa yang tidak bisa dihindari oleh kebanyakan

mukallaf (orang-orang diberi beban syariat).

124. Mendoakan Orang yang Bersin apabila Dia Memuji Allah

:t;t ,f e? i $.; G d-)d i;; i" # , *:\t e
* 5A') ,*, *j ,lL \t -U'r1t t;f ,JG & ?nt *2,
ydlt ,*6,*rL ,gjtL)r 7*ti,*ltr',q,6i ,y
,i-, * t1kt ,*alt /i.lt qriait ;ai ,1flr',r, ,orri.tst

,rt+1^sr: ,l/t / ,ft -:-i' -# iE'r"- /nt fC *
.;e$,ujllt,

6222. Dari Al Asy'ats bin Sulaim, dia berkata: Aku mendengar

Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari Al Bara' RA, dia berkata,
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"Rasulullah SAW memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang

kami dari tujuh perkara; beliau memerintahkan kami menjenguk orang

sakit, melayat jenazah, mendoakan orang bersin, memenuhi undangan,

membalas salam, menolong orang teraniay4 dan menunaikan sumpah.

Beliau melarang kami melakukan tujuh perkara; memakai cincin emas

-atau 
beliau mengatakan lingkaran emas-, memakai sutera, diibaj,

sundus, danmitsarah."

@:
(Bab mendoakan orang yang bersin apabila dia memuii

Allah). Maksudnya, disyariatkan mendoakan orang yang bersin

dengan syarat tersebut, dan tidak dijelaskan hukumnya. Namun telah

ada perintah kepada hal itu seperti pada hadits di bab ini. Ibnu Daqiq

Al Id berkata, "Makna zhahir perintatr adalah wajib. Hal ini dikuatkan

oleh sabda beliau SAW pada hadits Abu Hurairatr pada bab

berikutnya, io,Jj-bi f* F F 
"b 

"",*,r fuajib bagi orang muslim

yang mendengarnya untuk mendoakannya). Begitu pula hadits Abu

Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, * #' e Fr 
tf

(Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam). lalu disebutkan

dan di dalamnya, :{*i lrr 3*J'# ti$ llpaUila dia bersin dan

memuji Allah, maka doakanlah). Imam Buk*lari meriwayatkan melalui

jalur lain dari Abu Hurairah, $J' e #. 4 irr* (Lima

perkara wajib bagi seorang muslim atas muslim lainnya), dan

disebutkan di antaranya mendoakan orang yang bersin. Hadits ini

terdapat pula dalam riwayat Muslim. Dalam hadits Aisyah yang

diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Ya'la, lljr ,;ii6 '€bi'olr; rll

ht Ul;; ,e+ U|F: ,it.lApobilo salah seorang kamu bersin

hendaklah mengucapkan, "segala puii bagi Allah", dan hendaklah

yang berada di sisinya mengataknn, "semoga Allah merahmatimu").

Serupa dengannya dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abu
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Malik. Makna zhahir riwayat tersebut telah dijadikan dasar oleh Ibnu
Muzayyin dari kalangan madzhab Maliki serta menjadi pendapat
mayoritas ul ama madzhab Zhahiiy ah.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "sekelompok ulama kami
mengatakan hukumnya fardhu 'ain (kewajiban individu). pendapat ini
dikuatkan Ibnu Qayyim dalam |,jitab Hawasyi As-sunan. Dia berkata,
"Ia telah disebutkan dengan redaksi yang menuqiukkan kewajiban
secara tegas, juga dengan kata 'haq' yang mengindikasikan kewajiban,
kata 'alaa (atas) yang memberi asumsi kuat akan kewajiban, serta
dengan lafazh perintah yang secara hakikatnya adarah wajib.
Ditambah lagi perkataan sahabat, 'Rasulullah sAw memerintahkan
kami'."

Sebagian ulama berpendapat hukumnya fardhu kifayah.
Apabila sebagian melakukannya, maka gugur dari yang lain. pendapat

ini dikuatkan Abu Al walid bin Rasyid dan Abu Bakr Al Arabi serta
menjadi pendapat madzhab Hanafi dan jumhur ulama Hambali.
Sementara Abdul wahhab dan sekelompok ulama madzhab Maliki
mengatakan hukumnya mustahab (disukai). satu orang mencukupi
jarra'ah, dan ini menjadi pendapat madzhab Syafi,i. Adapun yang
kuat ditinjau dari segi dalil adalah pendapat kedua (fardhu kifayah).
Hadits-hadits yang menunjukkan kewajiban tidak menafikan statusnya
s eb agai far d hu kifay a h.

-z t., 46'j--p tt gj (Sehubungan dengannya diriwayatknn dari Abu

Hurairah). Mungkin yang dimaksud adalah hadits Abu Hurairah
tersebut di bab sesudahnya. Tetapi mungkin pula maksudnya hadits
Abu Hurairah yang bagian awalnya disebutkan, "Hak musrim atas
muslim enam perkara." Hadits ini sudah saya sitir terdatrulu dan
bahwa Imam Muslim juga meriwayatkarulya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara', "Rasulullah
sAw memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami dari
tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang sakit,

I
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melayat jenazah, mendoakan orang bersin...,,. Kebanyakan perkara-
perkara tersebut sudah dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.
Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits Al Bara' tidak ada perincian
yang ada dalam judul bab. Hanya saja secara zhahir semua orang yang
bersin didoakan." Dia berkata, "Hatya saja perincian pada hadits Abu
Hurairah berikut." Beliau berkata pula, .?atut bagi Imam Bukhari
menyebutkan lafazrtnya dalam bab ini dan menyebutkan sesudahnya
hadits Al Bara' untuk menunjukkan bahwa hadits Al Bara' meski
secara zhahir berlaku umum, tetapi maksudnya adalah khusus bagi
sebagian orang yang bersin, yaitu mereka yang memuji Allah.,, Dia
berkata, "Ini termasuk bab-bab yang dia telah dijemput kematian
sebelum sempat memperbaikinya." Kenyataannya, keadaan seperti ini
tidak hanya pada bab di atas, bahkan Imam Bukhari banyak
melakukannya dalam kitabnya Ash-shahih ini. Berapa banyak dia
membuat judul dengan memberi batasan dan pengkhususan untuk
hadits mutlak dan umum seperti pada bab di atas. cukuplatr isyarat
sebagai dalil pembatasan atau pengkhususan, baik atas apa yang
tercantum pada sebagian jalur hadits yang dia sebutkan atau pada
hadits lain seperti dilakukan pada bab ini. Sesungguhnya dia
mengisyaratkan dengan perkataannya, "sehubungan dengannya
dinukil dari Abu Hurairah", kepada apa yalg tercantum dalam
haditsnya berupa pembatasan perintah mendoakan orang yang bersin,
yaitu mereka yang memuji Allah. Ini merupakan sikap paling cermat
dibanding apa yang dikatakan Ibnu Baththal. Banyaknya bab seperti
ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari sengaja melakukannya, dan
bukan berarti bahwa dia meninggal sebelum sempat memperbaikinya.
Bahkan para ulama menggolongkan yang demikian sebagai bukti
pemahamannya yang dan pemaparannya yang baik. Dimana dia
mengutamakan isyarat tersembuny daripada terang-terangan untuk
mengasah pemikiran dan memotivasi penuntut ilmu agar meneliti
jalur-jalur hadits.
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Dikhususkan beberapa kelompok dari perintah mendoakan
orang yang bersin, di antaranya: Pertama, orang yang tidak memuji
seperti telah disebutkan, dan akan disebutkan lagi pada bab tersendiri.
Kedua, orang kafir. Diriwayatkan Abu Daud dan dinyatakan shahih
oleh Al Hakim dari hadits Abu Musa Al Asy,ari , oiJq i ji$ UG
ar p+}" i;ri o€r irr isl;i Jr,;"'oi iE, rui *o )iut & dt 

-+

€6 etd:t (Orang-orang Yahudi berusaha bersin di sisi Nabi SAW

mengharapkan beliau mengatakan, "semoga Allah merahmati kamtt",
namun beliau hanya mengatakan "semoga Allah memberi petunjuk
kepada lmmu dan memperbaiki keadaan kamu.'). Ibnu Daqiq Al Id
berkata, "Apabila kita memperhatikan pendapat ahli bahasa yang
mengatakan 'tasymiit' adalah mendoakan kebaikan, maka orang-orang
kafir masuk pula dalam keumuman perintah untuk didoakan. Namun,
bila kita melihat pendapat mereka yang mengkhususkannya sebagai
doa memohon rahmat, maka orang kafrr tidak masuk didalamnya.,,
Dia berkata, "Barangkali mereka yang mengkhususkan mendoakan
orang bersin dalam arti memohon rahmat, berdalil menurut yang
dominan, karena berkaitan dengan makna dasar kata.,, Saya (Ibnu
Hajar) katakan, pembahasan ini dia bangun dari tinjaun bahasa.
Adapun dari segi syara', hadits Abu Musa menudukkan bahwa
mereka masuk dalam cakupan perintah untuk didoakan, tetapi bagi
mereka adaiah doa khusus yaitu memohonkan hidayah dan perbaikan
keadaan mereka, dan ini tidak dilarang. Berbeda dengan mendoakan
orang muslim yang bersin, karena mereka orang-orang yang layak
dimohonkan rahmat, berbeda dengan orang-orang kafir. Kaiga, orang
yang terkena penyakit flu apabila telah berulang kali bersin, atau
tepatnya lebih dari tiga kali. Pada dasamya perintah mendoakan orang
yang bersin berlaku bagi yang bersin satu kali, dua kali, atau lebih.
Namun, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kttab Al Adab Al Mufrad
dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu
Hurairah RA, dia berkata, "Hendaknya didoakan satu kali, dua kali,
dan tiga kali. Adapun yang sesudah itu berarti penyakit flu." Demikian
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dia riwayatkan dengan sanad ytng mauquf dai Sufyan bin Uyainah

darinya. Abu Daud meriwayatkan dari Yahya Al Qaththan, dari Ibnu

Ajlan, sama seperti itu, "Doakanlah temanmu yang bersin." Dia

meriwayatkan pula dari Al-Laits dari Ibnu Ajlan, dan di dalamnya

disebutkan, "Aku tidak mengetahuinya melainkan dia menisbatkannya

kepada Nabi SAW." Abu Daud berkata, "Musa bin Qais

menisbatkannya kepada Nabi SAW dalam riwayatnya dari Ajlan."

Dalam kitab Al Muwatha' dari Abdullatr bin Abi Bat<r yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW disebutkan, '& o1 ; ,:^:1*i'shb ol

!jb3 UL p 'F bl.'j ,:^:*,5 (Apabila seseorang bersin maka

doalmnlah, jika dia bersin lagi maka doakanlah, dan jika dia bersin

lagi maka katakan, "sesungguhnya engkau sakit".). Ibnu Abi Bakar

berkata, err{ku tidak tahu, apaka}r sesudah yang ketiga atau sesudah

yang keempat." Ini adalah riwayat mursal dengan status cukup bagus.

Abdtrrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar, dari Abdullah bin Abi

Bakar, dari bapaknya, dia berkata, "Doakanlah tiga kali. Adapun yang

sesudah itu, maka ia adalah flu." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari

Amr bin Al Ash, "Doakanlah untuknya tiga kali, apabila lebih maka ia

adatah penyakit yang keluar dari kepalanya." Hadits ini juga mauquf.

Dari Abdullatr bin Az-Z:ubair disebutkan, "seorang laki-laki bersin di

hadaparurya maka beliau mendoakannya. Lalu orang itu bersin lagi

maka beliau berkata kepadanya pada kali keempat, 'Sesungguhnya

engkau sakit." Hadits ini juga mauquf. Senada dengannya

diriwayatkan pula dari Abdullah bin lJmar, tetapi disebutkan, "Pada

kali ketiga." Kemudian dinukil dari Ali bin Abi Thalib, 'diL 6 i'i:3

et t4'51:)'i)ti ,l,g't i{,1 (Doakantah selama antara engknu dan dia

tiga kati. Apabila lebih maka ia adalah angtn)- Abdtxrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, "Orang yang bersin

didoakan apabila dia bersin berturut-turut tiga kali." An-Nawawi

berkata dalam tttab Al Adzknr, "Apabila bersin secara beruntun dari

seseorang maka sunnatrnya didoakan setiap kali bersin hingga
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mencapai tiga kali. Kami meriwayatkan dalam Shahih Muslim, Abl
Daud, dan At-Tirmidzi, dari Salamah bin Al Akwa', A' & Vt'y
)itr J:-t { i$t ,sj*f ;&; F ,iu' -,!b7{ 

;rtri ,h,) i:+',r.bi p:, *
ii'l ,y"St ,'su": #, lr & (dia mendengar Nabi SAW -saat

seseorang bersin di hadapannya- mengucakan, "semoga Allah
merahmatimu." Kemudian laki-laki itu bersin sekali lagi maka

Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Laki-laki ini terkena flu".). Ini
adalah redaksi riwayat Imam Muslim. Adapun Abu Daud dan At-
Tirmidzi berkata, Salamah berkata, '*, # a' ,rf, Ut'+ h}.E,
$,3r ii 4.,&t 'u,le; j ,hr el;y- :*: *v litt op .lr, J;:) { Sui 4a vi:,

;iy ,y,t r;; ,ir 'd;7-,!t li:, )ui lseorang laki-laki bersin di sisi

Nabi SAW dan aku hadir, maka beliau mendoakan untuknya, 'semoga

Allah merahmatimu'. Kemudian orang itu bersin untuk yang kedua

atau ketiga kalinya, maka Rasulullah SAW berkata, "semoga Allah
merahmatimu, ini adalah orang yang terkena Jlu')." Demikian akhir
pernyataan Imam An-Nawawi. Hal ini dinukil dalam naskah yang
dinisbatkan kepada tulisan tangannya bahwa dia mendengarnya secara

langsung. Mengenai apa yang dia nisbatkan kepada Abu Daud dan At-
Tirmidzi tentang pengulangan kalimat 'semoga Allah meratrmatimu',
sungguh ini tidak ditemukan pada satu pun di antara naskah-

naskahnya, seperti akan saya jelaskan. Diriwayatkan pula oleh Abu
Awanah dan Abu Nu'aim dalam Mustakhraj masing-masing, An-
Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu As-
Sunniy, dan Abu Nu'aim-di kitab Amalul Yaum llal Lailah-, Ibnu
Hibban dalam Shahihnya, dan Al Baihaqi di kitab Asy-Syu'ab,
semuanya dari riwayat Ikrimah bin Ammar, dari Iyas bin Salamatr,
dari bapaknya, dan ia adalatr jalur yang dinukil darinya oleh Imam
Muslim, dan lafazh-lafazhnya tidak jauh berbeda. Namun, tidak ada
pada satu pun di antara mereka pengulangan "semoga Allah
merahmatimu" dalam hadits itu. Begitu pula yang dia nisbatkan
kepada Abu Daud dan At-Tirmidzi bahwa keduanya mengutip
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kalimat, "Kemudian bersin yang kedua atau ketiga kalinya", maka ini
perlu ditinjau kembali, karena redaksi riwayat Abu Daud,
"Sesungguhnya seseorang bersin." Adapun sisanya sama seperti
riwayat Imam Muslim, hanya saja tidak mengutip kata 'sekali lagi,.
Sedangkan redaksi At-Tirmidzi sama seperti yang dikatakan An-
Nawawi hingga perkataannya, "kemudian dia bersin", karena sesudah

ini dia menyebutkannya srrma seperti redaksi Abu Daud. Ini adalah
riwayat Ibnu Mubarak yang dia kutip. Dia meriwayatkannya dari
Yahya Al Qaththan seraya mengalihkannya kepada riwayat Ibnu Al
Mubarak dan berkat4 "Sama sepertinya, hanya saja dia mengatakan
kepadanya pada kali kedua, 'Engkau terkena flu'." Dalam riwayat
Syu'bah dikatakan'Yahya Al Qaththan." Pada riwayat Abdurrahman
bin Mahdi, "Beliau berkata kepadanya pada kali ketiga, .Engkau

terkena flu'." Keerrpat orang itu meriwayatkannya dari
meriwayatkannya dari Ikrimah bin Ammar, dan kebanyakan riwayat
yang disebutkan tidak menyinggung kata' yangketiga'.

Adapun At-Tirmidzi lebih menguatkan riwayat yang
mengatakan "pada kali ketiga" dibanding riwayat yang mengatakan,
"pada kali kedua." Kemudian saya menemukan hadits dari yahya Al
Qaththan sesuai dengan apa yang disebutkan An-Nawawi. Ia adalah
riwayat yang disebutkan Qasim bin Ashbagh dalam Mushannaf-nya
dan Ibnu Abdii Bar dari jalurnya, dia berkata: Muhammad bin
Abdussalam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar
menceritakan kepada kami, Yahya Al Qaththan menceritakan kepada

kami, Ikrimah menceritakan kepada kami, lalu dia menyebutkan

denganredaksi, ,i*i'e"j ,ii$ *) # a'..,I? Ut + h',b
ii;, Uf 

'alrir ; li it$';b'€ (Seorang laki-taki bersin di sisi Nabi

SAW dan beliau mendoakannya. Kemudian dia bersin lagi dan beliau
SAW mendoakannya. Lalu dia bersin maka beliau bersabda

kepadanya pada kali ketiga, "Engknu menderitaflu'). Demikian saya

lihat dengan redaksi, "Kemudian dia bersin maka beliau SAW
mendoakannya." Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya Al
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Qaththan, ?iy ,ytlt ,'nt-: *V A' .J- 4t ,SA $'6t1 q&t'"b'i
(Kemudian dia bersin kedua dan ketiga kalinya, maka Nabi SAW

bersabda, "Laki-laki ini menderita flu"). Ini adalah perbedaan yang

mencolok sehubungan redaksi hadits, tetapi kebanyakan tidak

menyebutkan 'tasymiif ' (mendoakan) sesudah yang pertama." Ibnu

Majah meriwayatkan dari Waki', dari Ikrimah , t\ Vi t(W|*ar'*$-

?;'i,'# (Orang yang bersin didoakan tiga knti, dan selebihnya maka

dia terserang penyakit flu).Dia menjadikan hadits ini semuanya dari

ucapan Nabi SAW serta menginformasikan pengulangan 'tasymiit'
(mendoakan). Ia adalah riwayat syadz karena menyelisihi semua

murid Ikrimah pada redaksinya. Seakan-akan itu berasal dari Ilaimah
yang dimaksud ketika dia menceritakannya kepada Waki', karena

hapalannya diperbincangkan oleh para ahli hadits. Jika ia akurat, maka

menjadi pendukung bagi hadits Abu Hurairah RA.

Disimpulkan darinya pensyariatan mendoakan orang yang

bersin selama tidak lebih dari tiga kali apabila dia memuji Allah, baik
bersinnya berturut-turut atau tidak. Jika seseorang bersin berturut-turut

dan tidak memuji Allah karena dikuasai bersin, kemudian dia

mengulang-ulang pujian sejumlatr bersinnya, apakah didoakan pula

sejumlah pujiannya? Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut. Makna zhaltr
hadits menyatakan untuk diulangi.

Abu Ya'la dan Ibnu As-Sunni meriwayatkan dari jalur lain
dari Abu Hurairatr larangan mendoakan orang bersin sesudah kali
ketiga, "Apabila salah seorang kamu bersin maka hendaklah teman

duduknya mendoakannya. Jika lebih dari tiga kali maka dia menderita

flu. Janganlah dia mendoakannya sesudah kali ketiga." An-Nawawi
berkata, "Di dalam sanadnya terdapat seseorang yang belum aku

ketahui keadaarurya. Adapun para periwayatnya yang lain adalah

periwayat-periwayat trtab Ash-Shahih. Saya (Ibnu Hajar) katakan,

periwayat yang dimaksud adalah Sulaiman bin Abi Daud Al Hanani.

Hadits pada keduanya berasal dari Muhammad bin Sulaiman, dari
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bapaknya. Muhammad seorang yang dinyatakan tsiqah (terpercaya)

dan bapaknya yang disebut Al Harrani adalah seorang periwayat yang

lemah. An-Nasa'i berkomentar tentang dirinya, "Tidak tsiqah dan

tidak dijadikan pegangan." An-Nawawi berkata, "Adapun yang kami

riwayatkan di kitab Sunan Abi Daud dan At-Tirmidzi dari Ubaid bin

Rifa'ah (seorang sahabat), diaberkata, ,'&t *V ilr,,Lr J,' J;i'lt|
,,t '*t bp'*i o4 bti lt:)'oti vx 4a if.3i- (Rasulutlah SAW

bersabda, "Orang yang bersin didoalan tiga kali, apabila lebih makn

jilra engkau mau maka doakanlah, dan jika engkau mau maka boleh

tidak engkau doakan".). Ini adalah hadits yang lemah. At-Tirmidzi

berkomentar tentangnyq 'Ini adalah hadits gharib. Sanad-nya majhul

(tidak diketahui)'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, sikapnya yang

melemahkan hadits itu tidaklah baik, karena suatu hadits 'gharib'

belum tentu lemah. Sedangkan maksud komentar At-Tirmidzi
'sanadnya majhul' adalah bukan semua periwayatrya, karena

kebanyakan periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya). Hanya saja

tercantum dalam riwayatnya perubahan nama sebagian periwayatnya

dan tidak menyebutkan dua periwayatrya secara jelas, sebab Abu

Daud dan At-Tirmidzi sama-sama meriwayatkannya dari Abdussalam

bin Harb, dari Yazid bin Abdurrahman. Keduanya berbeda; riwayat

Abu Daud terdapat padanya Yahya bin Ishaq bin Abi Thalhatr, dari

ibunya Hamidah -atau Ubaidah- binti Ubaid bin Rifa'ah, dari

bapaknya. Ini adalah sanad yang bagus. Meski demikian hadits

tersebut mursal seperti yang saya akan jelaskan. Abdussalam bin Harb

adalah para periwayat kitab Ash-Shahih. Sedangkan Yazid adalah Abu

Khalid Ad-Dalani, seorang periwayat yang shaduq' Kemudian Yahya

bin Ishaq dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Yatrya bin Ma'in.

Ibunya Hamidah diriwayatkan darinya oleh suaminya Ishaq bin Abi

Thalhah. Ibnu Hibban menyebutkannya dikalangan tabi'in yangtsiqah

(terpercaya). Adapun bapaknya Ubaid bin Rifa'ah mereka sebutkan di

kalangan sahabat, karena dilatrirkan pada masa Nabi SAW dan dia

sempat melihat beliau. Demikian dikatakan oleh Ibnu As-Sakan. Dia
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berkata pula, "Akan tetapi tidak benar dia mendengar riwayat dari

Nabi SAW." Al Baghawi berkata, "Riwayat beliau mursal dan'

haditsnya dari bapaknya dikutip At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta

selain keduanya." Mengenai riwayat At-Tirmidzi dikatakan "Dari

Umar bin Ishaq bin Abi Thalhah, dari ibunya, dari bapaknya",

demikian beliau namakan Umar tanpa menyebut nama bapalnya atau

pun ibunya. Seakan-akan dia tidak menelitinya dengan cermat, lalu

mengatakan bahwa sanadnya majhul (tidak diketatrui), padahal

sebenarnya tidak, karena yang benar adalah Yatrya bin Ishaq bukan

Umar. Al Hasan bin Suffan, Ibnu As-Sururi, Abu Nu'aim, dan selain

mereka meriwayatkan dari Abdussalam bin Harb dan mengatakan,

"Yahya bin Ishaq." Mereka mengatakan pula "Hamidah" tanpa ada

keraguan, dan inilah yang menjadi pegangan. Ibnu Al Arabi berkata,

"Hadits ini meskipun terdapat periwayat majhul tetapi disukai

mengamalkannya karena merupakan doa kebaikan serta memperat

kasih sayang dengan teman duduk."

Sementara Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits Ubaid bin Rifa'ah

menunjukkan bahwa orang yang bersin didoakan tiga kali. Setelah itu
dikatakan 'engkau menderita flu'. Itri adala]r tamba]ran yang harus

diterima dan patut diamalkan." An-Nawawi mengutip dari Ibnu Al
Arabi bahwa para ulama berbeda pendapat apakah dikatakan kepada

yang beruntun bersinnya, 'Engkau menderita flu' pada kali kedua,

ketiga, atau keempat? Dalam hal ini terdapat sejumlah pendapat.

Adapun yang benar adalah kali ketiga. Dia berkata, "Maknanya,

engkau bukan termasuk yang patut didoakan sesudahnya, karena apa

yang ada padamu adalah penyakit, bukan bersin terpuji yang timbul
dari keringanan badan seperti yang akan dijelaskan pada bab

berikutrya." Dia berkata lagi, "Apabila dikatakan, 'Jika penyakit,

maka lebih patut lagi didoakan, karena dia lebih butuh kepada doa

dibanding selainnya'. Kami katakan, 'Benar, tetapi didoakan untuknya

doa yang sesuai, bukan doa yang disyariatkan bagi yang bersin.
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Bahkan ia masuk kategori doa seorang muslim terhadap muslim yang

lain untuk mendapatkan keselamatan dari cobaan.

Ibnu Daqiq A1 Id menyebutkan dari sebagian ulama madzhab

Syafi'i bahwa dia berkata, "Doa untuk orang yang bersin diulangi bila

bersirurya berkali-kali, kecuali diketahui bahwa orang itu menderita

flu, maka dimohonkan kesembuhan untuknya'" Dia berkata,

'?enjelasarrnya, pernyataan umum mengharuskan pengulangan

kecuali pada tempat adanya penyakit, yaitu flu." Dia berkata, "Pada

kondisi demikian gugurlah perintah mendoakan saat diketahui orang

yang bersin menderita flu, karena pengkaitan hukum dengan alasan itu

berkonsekuensi tidak ada doa bagi orang bersin selama diketahui dia

menderita flu."

Keempat,yang dikecualikan dari perintah didoakan saat bersin

adalah orang yang tidak suka didoakan sesudah bersin. Ibnu Daqiq Al

Id berkata, "Para ahli ilmu mengatakan, barangsiapa diketahui tidak

suka didoakan setelah bersin, maka dia tidak didoakan, sebagai

penghormatan bagr yang mendoakan supaya tidak mendapatkan hal-

hal yang tidak diinginkarurya. Apabila dikatakan, 'bagaimana sunnah

ditinggalkan hanya karena perkara tersebut?' Kami katakan, 'Ia adalah

sunnah bagi yang menyrkainya. Adapun orang yang tidak

menyukainya dan berpaling darinya, maka sunnah ini tidak berlaku

baginya,.,, Dia berkata, "lfiral ini berlaku juga dalam memberi salam

dan menjenguk orang sakit." Ibnu Daqiq A1 Id berkata, "Menurut

pendapat saya adalah tetap melakukan perintah mendoakan kecuali

dikhawatirkan timbul mudharat. Jika tidak ada kektrawatiran adanya

mudharat, maka hendaknya didoakan dalam rangka melaksanakan

perintah serta menyelisihi maksud orang yang takabbur. Ini lebih

utama daripada menghormati orang yang mendoakan." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, hal ini dikuatkan bahwa kata tasymiit (doa sesudah

bersin) termasuk doa mohon rahmat, maka sesuai bagi siapa saja di

antara kaum muslimin.
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Kelima, Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Dikecualikan pula dari

perintah tersebut, orang bersin saat imam berkhutbah, karena telladi

pertentangan antara perintatr mendoakan orang bersin, dan perintah

diam bagi yang mendengar khutbatr. Yang kuat adalah tetap diam

karena bisa saja melakukan 'tasymiit' sesudah khathib selesai

khutbah. Terutama bila dilarang berbicara saat imam berlitrutbah."

Atas dasar ini, apakah harus mengakhirkan doa untuk orang yang

bersin setelatr khatib selesai khutbah, atau disyariatkan mendoakan

dengan isyarat? Kalau yang bersin adalah khatib, lalu dia

mengucapkan pujian dan meneruskan khutbahnya, maka hukumnya

sama seperti tadi, tetapi bila khathib mengucapkan pujian lalu diam

sesaat untuk didoakan, maka tidak ada larangan bila pendengar

mendoakannya.

Keenam, di antara mereka yang dikecualikan dari perintah

didoakan ketika bersin, adalatr orang yang bersin dalam kondisi tidak
boleh berdzikir kepada Allah, seperti ketika berada dalam tempat

buang air, maka hendaklatr ditunda kemudian memuji Allah dan

didoakan. Jika dia menyelisihi dan memuji Allah dalam kondisi

tersebut apakatr dia berhak didoakan? Masalatr ini perlu ditinjau lebih

lanjut.

125. Apa yang Disukai dari Bersin dan Apa yang tidak Disukai
dari Menguap

* 4t * 4L?rr orrrl),4 * 
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6223. Dari Sa'id Al Maqburi, dari bapaknya, dari Abu
Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "sesungguhnya Allah
menyukai bersin dan tidak menyukai menguap, apabila salah seorong

lramu bersin lalu memuji Allah, malm wajib bagi setiap muslim yang
mendengarnya untuk mendoakannya. Adapun menguap maka

sesungguhnya ia dari syetan, hendaklah dia menolaknya

semampunya, apabila dia mengatakan 'ha' maka syetan tertawa
knrenanya."

Keteransan Hadits:

Al Khaththabi berkatq "Makna 'disukai' dan 'tidak disukai'
pada keduanya kembali kepada penyebabnya. Hal itu karena bersin
berasal dari perasaan ring* badan, terbukanya zat-zat beracun, dan

tidak kenyang. Berbeda dengan menguqp yang disebabkan penuhnya

perut dan perasiuul berat akibat kebanyakan makan. Keadaan pertama

mendorong giat beribadah dan yang kedua sebaliknya.

;i-j gj C *] *'r1-l;.i, lee ga'id Al Maqburi dari bapatotya

dari Abu Hurairah). Demikian dikatakan Adam bin Abi Iyas dari Ibnu
Abi Dzi'b. Ia diikuti Ashim bin Ali seperti akan disebutkan setelatr

satu bab. Begitu pula Hajjaj bin Muhammad seperti dikutip An-Nasa'i
dan Abu Daud Ath-Thayalisi, Yazid bin Harun yang diriwayatkan At-
Tirmidzi, Ibnu Abi Fudaik yang diriwayatkan Al Ismaili, dan Abu
Amir Al Aqadi yang diriwayatkan Al Hakim, semuanya dari Ibnu Abi
Dzl'b. Namun, mereka diselisihi Al Qasim bin Yazid yang

diriwayatkan An-Nasa'i, tanpa menyebutkan, "Dari bapaknya."

Demikian juga disebutkan Abu Nu'aim melalui jalur Ath-Thayalisi.

Serupa dengannya diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu

Hibban, dan Al Hakim, dari Muhammad bin Ajlan, dari Said Al
Maqburi, dari Abu Hurairah, tanpa menyebut, "Dari bapaknya." At-
Tirmidzi menguatkan riwayat mereka yang menyebutkan "Dari
bapaknya", dan inilatr yang menjadi pegangan.
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O[J, '*e"- ,Ut' 'tt1 
ls"rungguhnya Allah menyukai bersin).

Maksudnya, bukan bersin yang diakibatkan flu, karena bersin yang

bukan akibat flu diperintahkan untuk didoakan. Mungkin juga

mencakup kedua jenis bersin itu secara ulnum, sedangkan

perinciannya khusus dalam hal mendoakan. Telah disebutkan

keterangan yang mengkhususkan sebagian keadaan orang-oran g yang

bersin. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Al Yaqzhan, dari Adi bin

Tsabit, dari bapaknya, dari kakeknya, yang dinisbatkan kepada Nabi

SAW, beliau bersabda, "Bersin dan kantuk serta menguap dalam

shalat berasal dari syetan." Sanad-nya lemah. Ia memiliki pendukung

dari hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Ath-Thabarani tanpa

menyebut 'kantuk'. Ia adalah riwayat mauquf dan sanad-nya lematr.

Syaikh kami berkata dalam ?,rtab Syarh At-Tirmidzr, "Hadits ini tidak

bertentangan dengan hadits pada bab ini tentang disukainya bersin dan

tidak disukai menguap, karena dikaitkan dengan keadaan saat shalat.

Bisa saja syetan menjadi sebab te{adinya bersin bagi orang yang

shalat agar lalai terhadap shalatnya. Terkadang bersin tidak dikatakan

makruh (tak disukai) saat shalat, karena ia tidak mungkin untuk

ditolak, berbeda dengan menguap. Oleh karena itu, disebutkan tentang

menguap seperti akan dinukil berikutny4 "Hendaklah menolaknya

semampunya." Tetapi seperti ini tidak disebutkan berhubungan

dengan menguap. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Hurairah,
gi(,jlt e ,t0.{lt 'n r, 1+:1ds, eR tlr i,,t (sesungguhnya Allah tidak

menyuaki menguap dan menyukai bersin dalam shalat). hi
bertentangan dengan hadits kakek Adi yang sanadnya lemah

disamping mauquf,

Di antara perkara yang disukai bagi orang yang bersin adalah

tidak berlebihan dalam mengeluarkan bersin. Abdurrazzaq

menyebutkan dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, "Tujuh perkara

yang berasal dari syetan." Disebutkan di antaranya adalatr bersin yang

terlalu keras.
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i;A""ot ry P F e',ti (uot* wajib bagi setiap mwlim

yang mendengarnya untuk mendoakannya). Hal ini dijadikan dalil
bahwa orang yang bersin disuaki untuk segera mengucapkan pujian.

Ibnu Daqiq Al Id menyebutkan dari sebagian ulama bahwa bagi yang

bersin hendaknya tidak terburu-buru mengucapkan pujian hingga
keadaannya tenang. Tidak boleh bersusah payah mengucapkan pujian

untuk mendapatkan doa orang yang mendengamya. Dia berkata, "Ini
adalah kelalaian akan syarat mendoakan orang bersin, yaifu terkait

dengan pujian dari orang yang bersin." Imam Bukhari meriwayatkan

dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari Makhul Al Azdi, rrr{kr berada di
sisi Ibnu (Jmar, lalu seseorang bersin di sudut masjid. Ibnu Umar
berkata, 'Semoga Allah merahmatimu bila engkau telatr memuji-

Nya'." Maka ia dijadikan pula dalil bahwa. mendoakan hanya

disyariatkan bagi yang mendengar orang yang bersin dan mendengar

pujiannya. Apabila seseorang mendengar orang lain mendoakan orang

yang bersin, tetapi dia sendiri tidak mendengar suara bersin orang itu
dan tidak pula ucapan pujiannya, apakah dia disyariatkan untuk

mendoakan juga? Masalahan ini akan dijelaskan kemudian.

./3'31 $12. 6aapun menguap). Penjelasannya akan dipaparkan

setelatr dua bab.

126. Bagaimana Mendoakan Orang yang Bersin?

pi iL}it -u 4t ,f.:; ir 'ab3i;-; 
"j 

,r Ck "j 
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-+t*'ri- i;i i'p;.1.M',p i*|'& $t :Jti

,riq 4i":tr ;&;tr J+ .ii' :t:;i';iG r1f .ii'r i!;7.
6224. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairatr RA, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Apabila salah seorang kamu bersin maka
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hendaklah mengucaplcan 'segala puji bagi Allah', Ialu suadaranya -

atau sahabatnya- mengatakan lcepadanya 'Semoga Allah

merahmatimu'. Apabila sahabatnya mengotakan lcepadanya,'Semoga

Allah merahmatimu', maka hendaklah dia mengatakan, 'Semoga

Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaantmt'."

Keteransan Hadits:

Imam Bulfiari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA yang

diriwayatkan dari Malik bin Ismail, dari Abdul Azizbn Abi Salamah,

dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih.

CA ,l lP (Dari Abu Shateh). Dia adalah 45u $fialih As-

Samman. Sanad ini berasal dari ulama-ulama MadinalL kecuali

Syaikh Imam Bukhari. Ia adalah riwayat tabi'in dari tabi'in.

1. *i' W i:6li '*b ri1 @pabita satah seorang kamu

bersin hendaknya mengucapkan, "Segala puji bagi Allah'). Demikian

tercantum pada semua naskah Shahih Bukhari. Begitu pula yang

diriwayatkan An-Nasa'i melalui Yahya bin Hassan, Al Ismaili dari
jalur Bisyr bin Al Mufadhdhal dan Abu An-Nadhr, dan Abu ]r[g'aim

di kitab Al MustaWu,aT melalui Ashim bin Ali, serta dalam kitab

Arnalu yaumin wa lailah dari Abdullah bin Shaleh, semuanya dari

Abdul Aziz, )b F e !.i,f"i' ;"lO (Hendaktah dia mengatakan

"Segala puji bagi AUah atas segala kcadaan"J. Saya (Ibnu Hajar)

katakan, saya belum melihat tarnbatran tersebut melalui jalur ini pada

riwayat yang lain.

Perintah mendoakan orang yang bersin dijadikan dalil batrwa

ia disyariatkan meski bagi orang yang shalat. Sementara telah disitir
hadits Rifa'ah bin Rafi' pada bab "Pujian bagi Orang yang Bersin".

Itu pula yang menjadi pendapat jumhur dari kalangan sahabat dan para

imam sesudah mereka. Demikian juga pendapat Imam Malik, Syaf i,
dan Atrmad. Namun At-Tirmidzi menukil dari sebagian tabi'in bahwa
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mendoakan orang yang bersin disyariatkan pada shalat-shalat sunah

bukan shalat-shalat fardhu. Begitu pula orang yang bersin hendaknya

mengucapkan pujian dalam hatinya. Adapun syaikh kami dalam kitab

Syarh At-Tirmidzi mengatakan bisa saja maksudnya adalah diucapkan

dengan pelan dan tidak dikeraskan. Tetapi hal ini disanggah dengan

hadits Rifa'ah bin Rafi' yang mengeraskannya dan tidak diingkari

Nabi SAW. Benar, dibedakan antara ketika membaca Faatihah atau

selainnya dikarenakan bacaan faatihah disyaratkan beruntun. Ibnu Al
Arabi (salah seorang ulama madzhab Maliki) menegaskan bahwa

orang yang bersin saat shalat hendaknya memuji dalam dirinya.

Kemudian dia menukil dari Sahnun bahwa dia tidak mengucapkan

pujian hingga selesai shalat. Kemudian dia tanggapi bahwa ini adalatr

sikap yang berlebihan.

VA \1 irit 'i'fii 6t"naaklah saudaranya atau sahabatnya

mengatakan kepadanya). Ini adalah keraguan dari periwayat. Ini

adalah keraguan dari periwayat dan demikian tercantum pada

kebanyakan riwayat. Sementara dari Ashim bin Ali disebutkan,

"Hendaklah saudaranya mengatakan kepadanya" tanpa ada keraguan.

Maksud saudara di sini adalah saudara dalam Islam.

inr .U";! (Semoga Allah merahmatimu). Ibmt Daqiq Al Id

berkata, "Mungkin doa memohon rahmat dan mungkin juga dalam

konteks menyampaikan berita gembira. Seperti dikatakan pada hadits

lain, iirr ,g 'ot 3* (Pembersih insya Allah). Maksudnya, ia adalah

pembersih bagimu. Seakan-akan yang mendoakan memberi kabar

gembira kepada yang bersin dengan mendapatkan rahmat di masa

mendatang, karena dia telah mendapatkan saat itu juga dengan

dihindarkan dari mudharat." Ibnu Baththal berkata, "Demikian

pandangan sebagian ulama. Mereka berkata, 'hendaknya dia

mengatakan semoga Allah merahmatimu, seraya mengk*rususkan doa

kepadanya'."
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Al Baihaqi meriwayatkan di kitab Asy-Syu'ab dan dinyatakan
shahih oleh Ibnu Hibban dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairatr,
yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, 'of'^L'rtq)16 ,:"^Lr piT }rr 'dt tlJ

ltt |:li;;- ,'ts iii jui ,!.i;jr ,jd (Ketika Altah menciptakan Adam

maka beliau bersin. Maka Allah membei ilham kepadanya untuk
mengucapkan, "Segala puji bagt Allah". Makn Tuhannya berkata
kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu".). Ath-Thabari
meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud -dan ia dalam hadits Salim bin
Llbaid yang disinyalir terdahulu- di dalamnya disebutkan, G'j-',):t;-

f(p itr (Hendaklah mengucapkan, "semoga Atlah merahmati kami

dan kalian'). Riwayat serupa dinukil juga oleh Ibnu Abi syaibah dari
Ibnu Umar. Imam Bukhari meriwayatkan di kitab Ar Adab Al Mufrad
melalui sanad yang shahih dari Abu Jamrah, "Aku mendengar Ibnu
Abbas apabila mendoakan orang yang bersin niscaya mengatakan,
'Allah memberi keselamatan kepada kami dan kalian dari neraka.
Semoga Allah meralunati kalian'." Dalam kitab AI Muwatha' dari
Nafi', dari Ibnu (Jmar, dia berkata, "Jika bersin dikatakan kepadanya,
'Semoga Allah merahmatimu', maka beliau berkata, 'semoga Allah
merahmati kami dan kalian, dan semoga AIah mengampuni kami dan
kalian'." Ibnnu Daqiq Al Id berkat4 "Makna zhahir hadits bahwa
sururah itu tidak terlaksana kecuali dengan adanya percakapan.
Adapun kebiasaan kebanyakan orang mengatakan kepada pemimpin
mereka, "Semoga Allah merahmati pemimpin kita,,, maka ini
menyelisihi sunnah. Sampai kepadaku dari seorang yang utama bahwa
dia mendoakan pemimpin yang bersin, "semoga Allah merahmatimu
wahai pemimpin kami", artinya dia mengumpulkan dua perkara, dan
ini cukup bagus.

'$6 
CUfr i' ffi1ii J4ri ar ,!;j- ti ,:6 tig (Apabita dia

mengatakan "semoga Allah merahmatimu" maka hendaklah orang
yang bersin mengatakan, "semoga Allah memberimu petunjuk dan
memperbaihi keadaanmu"./. Secara zhahir hal ini tidak disyariatkan
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kecuali bagi yang mendoakan, dan ini cukup jelas, dimana kalimat ini

merupakan jawaban bagi doa untuk orang bersin. Namun, ini terjadi

perbedaan seperti dikatakan Ibnu Baththal, "Mayoritas mengatakan

seperti ini, tetapi para ulama Kufah berpendapat hendaknya dikatakan,

'semoga Allah mengampuni kami dan kalian'." Ath-Thabari

meriwayatkarulya dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar serta selain

keduanya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari meriwayatkannya di

l<rtab Al Adab Al Mufrad dan Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Mas'ud -

dan ia terdapat dalam hadits Salim yang disitir terdahulu- di dalamnya

disebutkan, "Hendaklah mengatakan,'semoga Allah mengampuni

kami dan kalian'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Abu Hurairah

dalam hal itu disetujui riwayat Aisyah yang dikutip Imam Ahmad dan

Abu Ya'la, hadits Abu Malik Al Asy'ari yang dikutip Ath-Thabarani,

hadits Ibnu Umar yang dikutip A1 Bazzar, dan hadits Abdullah bin

Ja'far bin Abi Thalib yang dikutip A1 Baihaqi dalam lotab Asy-Syu'ab.

Ibnu Baththal berkata, "Imam Malik dan Syafi'i berpendapat

boleh memilih antara kedua lafazh tersebut. Sementara Abu A1 Walid

bin Rusyd berkata, 'Lafazh ked..a iebih utama, karena orang yang

mukallaf butuh kepada pengnmpunan, dan mengumpulkan antara

keduanya lebih bagus kecuali bagi kafir dzimml'." Ath-Thabari

mengatakan, mereka yang tidak memperbolehkan menjawab doa bagi

orang bersin dengan ucapan, "semoga Allah memberimu petunjuk

dan memperbaiki keadaan kalian" berhujjah bahwa ia adalatr doa

bersin untuk kaum Yahudi, seperti diisyaratkan terdahulu pada

riwayat Abu Daud dari hadits Abu Musa. Dia berkata, "Tidak ada

dalil didalamnya, karena tidak ada pertentangan antara riwayat Abu

Musa dan riwayat Abu Hurairatr -yahei hadits di bab ini-, karena

hadits Abu Hurairah berkenaan jawaban doa bagi yang bersin, dan

hadits Abu Musa berkenaan dengan doa itu sendiri." Adapun riwayat

yang disebutkan Al Baihaqi di kitab Asy-Syu'ab da-*i Ibnu Umar, dia

berkata, gllt e &j *to &' ,t* Ut'*ti o$:-Jjrl ifiit $\

688 - FATHUL BAARI



Abrr &' }it;i ,;i#.i,6: ,€iI.: GT.t iri Xn' A-,i;ry 4-.I;l,,sti"t*
"n(JS. Pmng-orang Yahudi dan kaum muslimin berlrumpul, lalu Nabi

SAW bersin, dan kedua kelompok itu mendoakan beliau. Maka beliau
berkata kepada kaum muslimin, "semoga Allah mengampuni kalian
dan merahmati kami dan kalian." Lalu beliau berlcata kepada orang-
orang Yahudi, "Semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian dan
memperbaibi keadaan kalian".), maka dia mengatakan hadits ini
hanya diriwayatkan Abdullatr bin Abdul Azizbn Abi Rawwad dari
bapaknya, dari Nafi'. Sementara AMullatr seorang periwayat yang

lemah. Sebagian mereka berhujjah bahwa jawaban seperti itu
merupakan madzhab kaum khawarij, karena mereka berpendapat tidak
ada permohonan ampunan untuk kaum muslimin. Pernyataan ini
dinukil dari Ibratrim An-Nakha'i. Semua ini tidak dapat dijadikan dalil
setelah adanya perintatr tentangnya. Imam Bukhari berkata setelah
mengutip hadits tersebut di kitab Al Adab Al Mufrad, ..Ini adalah
riwayat paling akurat berkenaan dengan masalah tersebut." Ath-
Thabari berkata, "fa termasuk berita prling akurat." Sementara Al
Baihaqi berkata, "Ia adalah yang paling shahih disebutkan sehubungan

masalatr ini." Ath-Thatrawi mengambil pendapat ini dari madzhab

Hanafi seraya mendukungnya dengan firman Allah, tF #|g tilr

*'t#Lr(Apabila kamu diberi penghormatan maka balaslah dengan

penghormatan yang lebih baik darinya). Dia berkata, "Orang yang
menjawab dengan ucapan 'semoga Allah memberi itmpunan untuk
kami dan kalian', maka ia tidak melebihi orang mendoakannya dari
makna perkataannya 'semoga Allah merahmatimu', karena
pengirmpunan merupakan penufup dosa dan ratrmat adalatr tidak
memberi sanksi atas dosa yang dilakukan. Berbeda dengan
permohonan hidayah serta perbaikan keadaannya. Sesungguhnya

maknanya adalah selamat dari terjerumus ke dalam dosa dan baik
keadaan." Ibnu Abi Jamratr memilih batrwa bagi orang menjawab agar
me'nggabungkan keduanya sehingga lebih merangkum kebaikan dan
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keluar dari perselisihan. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Daqiq Al Id.

Imam Malik meriwayatkan dalam lotab Al Muwatha'dari Nafi' dari

Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Apabila dia bersin maka dikatakan

kepadanya, 'Semoga Allah merahmatimu'. Dia pun menjawab,

'Semoga Allah meratrmati kami dan kalian serta mengampuni kami

dan kalian'."

Pelaidran vane dapat diambil

Menurut Ibnu Abi Jamratr batrwa dalam hadits ini terdapat

sejumlah pelajaran yang dapat diarnbil:

I. Dalil tentang besarnya nikmat Allah atas orang yang bersin.

Hal itu disimpulkan dari kebaikan yang diikutkan kepadanya.

2. Isyarat tentang besarnya keutamaan Allah atas haurba-Nyq

karena Dia menghilangkan mudharat dengan nikmat bersin.

3. Disyariatkan memuji agar mendapatkan patrala, dan doa

kebaikan setelah permohonan kebaikan.

4. Nikmat yang beruntun ini dalam waktu yang singkat

merupakan karunia dan kebaikan dari-Nya. Pada yang

denrikian -bag yang melihatnya dengan hati jernih- terdapat

taurbahan kekuatan iman hingga didryatkan apa yang tidak

didapatkan dengan ibadah berhari-hari. Termasuk pula

kecintaan terhadap Allah yang memberi nikmat kepadanya

padahal tidak terbersit dalam benalarya sebelumnya. Begitu

pula kecintaan terhadap Rasul yang telah mendatangkan

pengetahuan tentang kebaikan ini dan ilmu yang dibawanya

tak terhitung nilainya."

Al Hulaimi berkata, "segala belrtuk cobaan dan derita adalah

sanksi, dan 'sanksi' itu dikarenakan dosa. Apabila dosa

diampuni dan harnba mendapat rahmat niscaya tidak ada

sanksi. Jika dikatakan kepada orang yang bersin, 'Semoga
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Allah merahmatimu', maka maknanya semoga Allah
menjadikan hal itu untuhnu agar keselamatan dikaruniakan

kepadamu."

5. Di dalamnya terdapat isyarat berupa anjuran bagi orang yang

bersin agar mencari rahmat serta bertaubat dari dosa. Oleh
karena itu disyariatkan menjawab, "Semoga Allah
mengampuni untuk kita dan kalian."

127. Orang yang Bersin tidak Didoakan Jika tidak Memuji Allah

)>q'"-bL,iA& hr,.b:., *t L4. :SG'o4r oqL'*
Jt- .?\1 .-':i- lru,;('.-:*i e:, *?\, -+ 4,+
,ltt ':,^^; v^ Lt itt .,i!. :,3 l: t*'&" ,it Jt-, c- l*:St

.it ,;--,: l:
6225. Dari Sulaiman At-Taimi, dia berkata: Aku mendengar

Anas RA berkata, "Dua laki-laki bersin di sisi Nabi SAW maka beliau
mendoakan salah satunya dan tidak mendoakan yang satunya. Laki-
laki itu berkat4 'Wahai Rasulullah, engkau mendoakan yang ini dan

tidak mendoakanku'. Beliau bersabd4 'Sesungguhnya yang ini
memuji Allah dan engkau tidakmemuji Allah'."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits hadits Anas yang telah

disebutkan pada bab '?ujian bagi Orang yang Bersin." Seakan-akan

dia mengisyaratkan batrwa hukum itu berlaku umum, jika ia
merupakan kejadian yang bersifat individu tentu tidak berlaku umum.

Namun, telah disebutkan perintah tentang itu seperti diriwayatkan
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Imam Muslim dari Abu Musa dengan redaksi, .1r rrr.i '€bi'olrl tit
6;*3 yil iilr ,$hJ- t ob ,i;bi (Apabita salah seorang knmu bersin

Ialu memuji Allah maka hendaklah kalian mendoakannya. Jika tidak
memuji Allah maka jangan knlian mendoalunnya). An-Nawawi
berkata, "Konsekuensi hadits ini bahwa orang yang tidak memuji

Allah, maka tidak didoakan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah

makna tekstual hadits tersebut, tetapi apakah larangan ini bermakna

pengharaman atau sekadar anjuran meninggalkan yang tidak baik?

Jumhur memilih yang kedua." Dia berkata, "Minimal pujian dan doa

didengar oleh pelakunya. Disimpulkan pula bahwa jika orang yang

bersin mengucapkan selain 'alfuamdulillaah' (segala puji bagr Allah)

maka dia tidak didoakan." Abu Daud dan An-Nasa'i serta selain

keduanya meriwayatkan dari hadits Salim bin llbaid A1 Asyja'i, dia

berkatq 
"vt|!:Yr'e, *il' .p A,;A ,:35bi>f;t'lA,h;w

hr $;li '€bi ',,li,; riy ,Jtii ,:*l (Seorang taki-taki bersin dan

mengucaplan, "Semoga keselamatan untulonu." Maka Nabi SAW

bersabda, "Dan untuk ibumu." Lalu beliau bersabda, "Apabila salah

seorang lrnmu bersin maka hendaklah memuji Allah".).

Hadits dalam bab ini dijadikan juga dalil tentang

disyariatkannya mendoakan orang bersin yang memuji Allah jika
orang yang mende,ngar mengetatrui batrwa orang yang bersin itu
memuji Allah meski tidak didengarnya langsung. Seperti apabila

seseorang mendengar bersin dan tidak me,ndengar pujian, tetapi hanya

mendengar orang yang mendoakan orang bersin itu. Pada kondisi

demikian disyariatkan mendoakannya berdasarkan perintah

mendoakan orang bersin yang memuji Allah. An-Nawawi berkata,

'?endapat yang kuat adalah mendoakan itu hanya berlaku bagr yang

mendengar bersin serta pujian dan tidak berlaku bagi selainnya. Ibnu

A1 Arabi telah mengutip perbedaan pendapat tentang ini, lalu

menguatkan pendapat yang mengatakan hendaknya mendoakannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, begitu pula yang dinukil Ibnu Baththal dan
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selainnya dari Malik. Namun, Ibnu Daqiq Al Id mengecualikan

mereka yang mengetatrui orang yang bersin tidak tahu dan tidak dryal

membedakan antara mendoakan orang yang memuji dan oraog 1mg

tidak memuji. Pada kondisi ini tidak dibedakan antara oftulg bersin

lalu memuji Allah dan yang tidak memuji-Nya dalam hal

mendoakannya. Mendoakan orang bersin tergantung kepada

pengetahuan bahwa orang yang bersin tersebut memuji Allah. Dengan

demikian, terhalang mendoakan orang yang bersin yang tidak

didengar pujian darinya namun hanya didengar orang yang

mendoakannya, karena tidak diketafuui apakatr orang bersin itu

memuji Allah atau tidak memuji-Nya. Jika seseorang bersin lalu

memuji Allah namun tidak seorang pun mendoakarurya, lalu hal itu

didengar orang jauh dariny4 maka disukai untuk mendoakannya saat

mendengarnya.

Ibnu Abdil Bar meriwayatkan melalui sanad yangjayyid dari

Abu Daud (penulis kitab ,{s-Sznan), "Snat:u ketika dia berada di

perahu dan mendengar orang yang bersin di daratan dan memuji

Allah, lalu dia menyewa perahu satu dirham hingga datang kepada

orang yang bersin itu, kemudian dia mendoakannya dan setelah itu

kembali. Ketika ditanyakan maka dia menjawab, 'Barangkali dia

termasuk yang dikabulkan doanya'. Ketika mereka telah tidur tiba-tiba

mereka mendengar seruan, 'Wahai penumpang perahu, sesungguhnya

Abu Daud telah mernbeli surga dengan harga satu dirham'."

An-Nawawi berkata, 'Disukai bagi yang berada di sisi orang

bersin yang tidak memuji Allah, agar mengingatkannya supaya

memuji Allah untuk didoakan. Hal seperti itu dinukil dari Ibrahim An-

Nakha'i. Ia termasuk nasehat dan amar ma'ruf. Namun, menurut Ibnu

A1 Arabi ia termasuk kebodohan dari pelakunya. Narnun,

pandangannya ini keliru, karena yang benar batrwa hal itu disukai."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu A1 Arabi berhujjah dengan

pernyataarurya, "Jika seseorang mengingatkan orang yang bersin

untuk memuji Allah berarti telatr mewajibkan bagi dirinya apa yang
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tadinya tidak wajib." Dia berkat4 "Jika seseorang mengatakan 'segala
puji bagr Allah, semoga Allah merahmatimu', maka dia telah

mengumpulkan dua kebodohan; salah satunya apa yang telatr kami
sebutkan, dan kedua adalah melakukan doa bagi orang bersin sebelum

orang yang bersin memuji Allah." Ibnu Baththal menyebutkan dari

sebagian ahli ilmu -selainnya mengatakan yang dimaksud adalatr Al
Auza'i- bahwa seorang laki-laki bersin di sisinya namun tidak memuji

Allah, maka dia berkata kepadanya, "Apa yang diucapkan orang yang

bersin?" Orang itu berkat4 "Segala puji bagi Allah." Lalu dia berkata
"S emoga Allah meratrmatimu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Ibnu Al Arabi
berpegang kepada malcna zhahir hadits di bab ini, karena Nabi SAW
tidak mengingatkan orang yang bersin dan tidak merruji Allatr agar

memuji-Nya. Narnun, telah disebutkan pada bab '?ujian bagi Orang

yang Bersin" bahwa kemungkinan orang itu bukan muslim.

Barangkali Nabi SAW tidak mengingatkannya karena fhktor ini, tetapi

mungftin juga seperti yang disinyalir Ibnu Baththal batrwa Nabi SAW

tidak mengingatkannya untuk memberi pelajaran, yaitu karena dia

meninggalkan pujian, maka tidak didoakan. Setelatr itu Nabi

memberitahukan kepadanya tentang hukumnya dan bahwa orang

meninggalkan pujian tidak berhak untuk didoakan. Ini pula yang

dipahami Abu Musa Al Asy'ari sehingga melakukannya setelah Nabi

SAW sama seperti yang dikerjakan beliau. Dia me,ndoakan yang

memuji Allah dan tidak mendoakan yang tidak memuji-Nya.

Sebagaimana haditsnya telah dinukil oleh Imam Muslim.

31

itl

fii
:'.
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128. Apabila Seseorang Menguap, Hendaknya Meletakkan
Tangannya di Atas Mulutnya

*i,lLbt ,* 1,,f i;j,s) * *j '*U*t * *
ht +jili'*b;tit;,qjrAtiki u6,;-li,r L1 

'.lu
i3'At 6, .?nt U;;-,t ,:h ol t;; Fk JL b ok
"oV ,1tLLt 6 f";i iLl ;1i ri1 ,prl$st 'u'; .iJ;l:

.otaj,,lsr + d*,.";ti fi!_,_l
6226. Dari Sa'id Al Maqburi, dari bapaknya, dari Abu

Hurairalr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "sesungguhnya Allah
menyukai bersin dan tidak menyulai menguap, apabila salah seorang
kalian bersian dan memuji Allah mala patut bagi setiap muslim yang
mendengarnya untuk mengatakan kepadanya, 'semoga Altah
merahmatimu'. Sedangkan menguap, sesungguhnya ia dari syetan.

Apabila salah seorang kalian menguap maka hendaHah menahannya
semampunya, sesungguhnya apabila salah seorang kalian menguap,

malca syetan tertawa karenanya."

Keteransan Hadits:

* e ,r'-'{zll (Hendaklah meletakJran tangannya pada

mulutnya). Disebutkan hadits Abu Hurairatr dengan redaksi,
"Hendaklah menahannya semampunya." Al Karmani berkat4
"Cakupan umum perintah menahan mencakup meletalkan tangan di
atas mulut dan sesuai jucul bab." Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah
disebutkan pada sebagian jalurnya secara tegas seperti dinukil Imam
Muslim dan Abu Daud dari Suhail bin Abi Shalih dari Abdunahman
bin Abi Sa'id Al Khudri, dari bapaknya, ,P 9r*|!-,4; int qi& $t
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*,.t (Apabila salah seorang kamu menguap mala hendaklah

memegang mulutnya dengan tangannya). Redaksi riwayat At-
Tirmidzi sama seperti pada judul bab.

trtir*Jr t, i $f e'i$t rtrl fudrprn menguap sesungguhnya

ia dari syetan). Ibnu Baththal berkata, '?enisbatan menguap kepada

syetan bermakan penisbatan keridhaan dan keinginan. Maksudnya,

syetan menyukai melihat seseorang menguap karena saat itu wajahnya

berubah sehingga syetan tertawa karenanya. Bukan berarti syetan

yang menjadikan seseorang menguap." Ibnu Al Arabi berkat4 "Kami
telah jelaskan, bahwa setiap perbuatan yang tidak disukai dinisbatkan

oleh syara' kepada syetan, kare,lra ia adalatr perantaranya. Sedangkan

semua perbuatan yang baik dinisbatkan oleh syara' kepada malaikat

karena ia adalatr perantaranya." Dia berkata pula, "Menguap
disebabkan penuhnya perut dan melahirkan kemalasan, dan ini
melalui perantara syetan, sedangkan bersin disebabkan kurangnya isi
perut sehingga menimbulkan semangat, dan ini melalui perantara

malaikat. An-Nawawi berkat4 "Menguap dinisbatkan kepada syetan,

kare,na ia mendorong kepada syahwat, sebab ia berasal dari beratnya

badan, kele,r:nasannya, dan kepenuhannya. Maksudnya,

memperingatkan agar mewaspadai sebab yang menimbulkan hal itu,
yaitu berlebihan dalam makan."

e@y.6'o3ft6in( qi,6s $,$ (Apabita satah seorang di antara

lalian menguap maka hendaklah menahannya semampunya).

Maksudnya, mengusahakan sebab-sebab yalc'g bisa menolaknya.

Bukan berarti seseorang mampu menolaknya, karena apa yang terjadi

pada hakikahya tidak bisa ditolak. Dikatakan, makna 'apabila salah

seorang kalian menguap' yakni apabila hendah menguap. Al Karmani

mengatakan bisa saja bentuk lampau pada kalimat ini bermakna akan

datang.
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.lri4ir.lr ai 'd* u,ius rit'€;6;( 'cs$ 
lror"na sesungguhnay

apabila salah seorang kalian menguop maka syetan tertawa

karenanya). Dalam riwayat Ibnu Ajlan disebutkan , ti'4* li i6 rif
OdaiSr (Apabila dia mengatakan 'ah' maka

karenanya). Pada hadits Sa'id disebutkan,

syetan tertawd

Jru- otialSr Lf

(Sesungguhnya syetan masuk). Sementara dalam redaksi lain

disebutkan,'Slu- irl:i:.lr by e*l 6 "CEAI grf,irt e'€bi q,& 6r

(Apabila salah seorang kalian menguap ketika shalat hendaklah

menahannya semampunya, karena sesungguhnya syetan masuk).

Demikian di tempat ini disebutkan dalam keadaan shalat. Begitu pula

diriwayatkan At-Tirmidzi dari Al Ala' bin Abdurrahman dari

bapaknya, dari Abu Hurairah, '€bi qi? 6'6t d,rl:i'lr ga a'>t!dr 
se 

q:1$r

e@Y 6'C<:; (Menguap dalam shalat berasal dari syetan. Apabila

salah seorang kalian menguap maka hendaklah menahan

semampunya). At-Tirmidzi dan An-Nasa'i mengutip dari Muhammad
bin Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA sama

sepertinya. Ibnu Majah meriwayatkan pula dari Abdullah bin Sa'id Al
Maqburi dari bapaknya, oY ,qp- \j H ,-P i"-'# ini 'i'& 61

q &,5- irl:1Jr @pabila salah seorang kalian menguap, maks

hendaklah meletaklwn tangannya di mulutnya dan tidak
mengeluarkan suar a. Ses un gguhny a syetan tertaw a karenanya).

Syaikh kami berkata dalam Syarh At-Tirmidzl, "Kebanyakan
riwayat dalam lotab Ash-Shahihain menyebutkan 'menguap' secara

mutlak. Sementara dalam riwayat lain dikaitkan dengan kondisi shalat.

Maka bisa saja redaksi yang bersifat mutlak itu dipahami dalam

konteks muqayyad. Syetan memiliki kepentingan besar dalam

mengganggu orang yang shalat. Mungkin juga maksudnya perbuatan

ini lebih tidak disukai lagi ketika shalat. Namun, tidak berarti
perbuatan ini boleh dilakukan di luar shalat." Sebagian ulama berkata,
"Lafazh mutlak dipahami dalam konteks lafazh muqayyad dalam hal
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larangan dan tidak dalam hal perintatr. Hal itu dikuatkan dengan tidak

disukainya menguap secara mutlak karena berasal dari syetan." Inilah

pendapat yang ditegaskan An-Nawawi.

Ibnu Al Arabi berkata, "Menahan menguap merupakan

keharusan dalam segala keadaan. Hanya saja dil:hususkan ketika

shalat karena ini merupakan keadaan paling patut seseorang untuk

tidak menguap, sebab menguap menyebabkan seseorang keluar dari

kondisi normal dan terjadi perubahan bentuk fisik." Mengenai redaksi

pada riwayat Abu Sa'id yang dikutip Ibnu Majah, ,t-fl}i (Janganlah

dia mengelauarkan suara), maknanya beliau SAW menyerupakan

orang menguap sambil membuka mulut lebar-lebar seperti anjing

menggonggong. Hal itu dimaksudkafi agar orang tidak melakukannya,

karena anjing ketika menggonggong niscaya akan mengangkat

kepalanya dan membuka mulufirya lebarJebar. Orang yang menguap

secara berlebihan maka bentuknya seperti itu. Dari sini tampak rahasia

pemyataan bahwa syetan menertawakan orang yang menguap, sebab

syetan menjadikannya seperti mainan karena bentuk fisiknya yang

buruuk saat itu. Adapun redaksi dalam riwayat Imam Muslim, oli

P'ri; b(h.Ht (Sesunggahnya syetan masuk), maka mungkin yang

dimaksud adalah masuk secara hakikatnya, dan ia meskipun berjalan

pada manusia di tempat mengalirnya darah, tetapi ia tidak mampu

melakukannya selama seseorang berdzikir kepada Allah. Sedangkan

orang yang menguap pada kondisi seperti itu tidak dinamakan

berdzikir kepada Allah, maka syetan pun mendapatkan kesempatan

masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin juga disebutkan 'masuk' dengan

maksud menguasainya.

Perintah meletakkan tangan di atas mulut mencakup apabila

mulut terbuka karena menguap maka ditutupi dengan telapak tangan,

dan mencakup pula apabila terbuka begitu saja, untuk memeliharanya

agar tidak terbuka karena hal tersebut. Semal<na dengan meletakkan

tangan di mulut adalah meletakkan kain dan yang sepertinya. Hanya
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saja menjadi keharusan menutup menggunakan tangan bila tidak bisa

menahannya kecuali dengan tangan. Tidak ada perbedaan dalam

masalah ini antara orang shalat dan selainnya. Bahkan lebih

ditekankan pada saat shalat seperti telah disebutkan, dan ini
dikecualikan dari larangan bagi orang yang shalat untuk meletakkan

tangannya di atas mulutnya. Di antara perkara yang diperintahkan bagi

orang menguap ketika shalat adalah menahannya dan tidak membaca

ayat sampai menguapnya hilang. Ini dilah*an agar bacaannya tidak

berubah, Ibnu Abi Syaibah mengutip pernyataan serupa dengan

sanad-nya melalui Mujahid, dari Ikrimah, dan para tabi'in yang

masyhur.

Di antara kekhususan nabi adalah apayang diriwayatkan Ibnu
Abi Syaibah dan A1 Bukhari di kitabnya At-Tharikh, dari mursal
Yazid bin Al Asham, dia berkata, 'Nabi SAW tidak pernah

menguap." A1 Khaththabi meriwayatkan pula dari Maslamah bin
Abdul Malik bin Marwan, dia berkata, 'Nabi SAW tidak pernah

menguap sama sekali." Maslamah sempat bertemu sebagian sahabat

dan statusnya shaduq. Hal ini diperkuat dengan apa yang disebutkan

bahwa menguap berasal dari syetan. Kemudian tercantum dalam kitab

Syfa karya Ibnu Sab'i bahwa beliau SAW tidak menggeliat karena ia
berasal dari syetan.

Penutup

Pembahasan tentang adab memuat 256 hadits marfu'. Riwayat
mu'allaq di antaranya berjumlah 75 hadits dan sisanya maushul.

Hadits yang mengalami pengulangan pada kitab ini dan juga
pembahasan-pembahasan sebelumnya berjumlah 201 hadits. Hadits-
hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim selain hadits Abdullah
bin Umar tentang durhaka kepada kedua orangtua, hadits Abu
Hurairah "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya", hadits

"Ratrim adalah bagian yang tidak terpisahkan", hadits Ibnu Amr,
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"Bukanlah mempererat hubungan kekeluargaan adalah orang yang

membalas jasa", hadits Abu Hurairah, "seorang Arab badui berdiri

dan berkata, 'Ya Allatr rahmatilatr kanli"', hadits Abu Syuraih,

"Barangsiapa yang tetangganya tidak merasa amar", hadits Jabir,

"Semua yang ma'ruf adalatr sedekah", hadits Anas, "Beliau bukan

seorang yang berkata keji", hadits Aisyah, eefiku mengira fulan dan

fulan tidaklah mengetatrui daripada agmna kita", hadits-Anas,

"Bahwasanya seorang peremprum budak", hadits Hudzaifah,

"sesungguhnya manusia paling bagus perilaku dan sifatnya", hadits

Ibnu Mas'ud, "sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitab

Allah", hadits Abu Hurairah, "Apabila seseorang berkatq 'Wahai

kafir"', hadits Ibnu Umar telrtang itu, hadits Abu Hwairatt, "Jangan

maratr", hadits lImar, "Bahwasanya dipenuhi...", hadits Ibnu Abbas

tentang Ibnu Shayyad, hadits Sa'id bin Al Musayyib dari bapaknya

tentang nama A1 Hazn, dan hadits Ibnu Abi Aufa tentang Ibrahim

putra Nabi SAW.

Pada pembahasan ini terdapat 11 atsar dari para sahabat dan

generasi sesudah mereka. Sebagiannya memiliki sanad yaa;g maushul

dan sebagian lagi mu'allaq.
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